Hög kvalitet och
stort sortiment
BEVOLA har allt som behövs för
uppbyggnad av lastbilar och släp

LAPP � EN MEDVETEN
LEVERANTÖR!

Tack vare ett mer än tioårigt samarbete och
ökande försäljning på marknaden kan LAPP
Danmark, som leverantör till BEVOLA, följa
BEVOLA:s positiva utveckling. På LAPP
jobbar vi globalt med ett starkt fokus på
kvalitet, och våra system är anpassade efter
kvalitetsstandarden ISO 9001:2015,
miljöstandarden ISO 14001:2015 och
energistandarden ISO 50001:2011.
www.lappgroup.dk

Din globala samarbetspartner

A/S BEVOLA är ett globalt inköpskoncept med mer än 6 500 artikelnummer. Sedan 1968 har vi levererat
kvalitetsprodukter och utrustning till transportindustrin med särskilt fokus på de nordiska vägarna.
Våra kunder drar nytta av ett starkt samarbete mellan våra tre nordiska filialer i Danmark, Norge och Sverige.
Vi har ett nära samarbete över landsgränserna för att kunna ge bästa möjliga service.
Vårt breda sortiment av högkvalitativa produkter gör att vi kan leverera lösningar i alla storlekar. En stor lagerkapacitet
i alla tre länder innebär att vi alltid kan leverera snabbt. Vi är ett varuhus för hela branschen, och det betyder att våra
kunder bara behöver handla på ett ställe.
Med vår egen produktion kan vi även leverera skräddarsydda lösningar som passar den enskilda kundens behov.
Vår tekniska avdelning och vårt team av professionella rådgivare finns redo att hjälpa till att utveckla rätt lösning.

Skräddarsydda lösningar

På BEVOLA vet vi hur viktigt det är att utrustningen är i ordning – och matchar behovet. Därför levererar vi även
skräddarsydda lösningar för uppbyggnad av lastbilar och släp. Vi har utvecklat BevoBox™ verktygslådor för bland annat
lastbilar, vilka kan anpassas in i minsta detalj.
BevoBox™ tillverkas i material som matchar kundens behov när det gäller vikt, isoleringsförmåga och klimat. Till
lådan har vi även olika typer av utrustning som lever upp till kundens önskemål. Med vår egen produktion kan vi
specialdesigna olika lösningar, så att de passar respektive kund.
På BEVOLA har vi ett eget kvalitetssäkringssystem. Vi producerar typgodkända BevoBox™ verktygslådor för sidoskydd
och typgodkända drag.

Rådgivning som gör skillnad

Vi tar fram lösningar i ett nära samarbete med våra kunder. Tack vare en bra dialog och rådgivning som gör skillnad
kommer vi fram till en lösning som passar just dig och dina kunders behov. Vi designar lösningar som passar det
enskilda fordonet, så att du kan skapa en förstklassig uppbyggnad.
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Vi är rustade för framtidens
transporter

På BEVOLA fokuserar vi på framtidens transporter.
Vi utvecklar produkter som kan bidra till att minska
bränsleförbrukningen och som är anpassade för framtidens
eldrivna fordon.
Vi har utvecklat vår egen BevoBox™ i monopan – ett extremt
lätt material som inte kompromissar med lådans hållbarhet
och styrka. Vi specialanpassar även axlar, så att det blir mindre
motstånd under körning. Båda dessa lösningar bidrar till att
spara in på bränsleförbrukningen.
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Björkplywood för alla ändamål, bilinredning, gjutning,
karosseri, lagerinredning, byggnadsställningar osv.
Mer än 25 års erfarenhet av uppdragslösningar med träbaserat skivmaterial för industrin inom
i princip alla segment, har gett JA Plader A/S stor expertis när det gäller produktutveckling och
rådgivning om vilka produkter som lämpar sig bäst för respektive uppgift.

Kontakta oss så berättar vi mer:
Tlf.: +45 57 84 80 12 · www.ja-plader.dk

Branschens största sortiment

På BEVOLA har vi branschens största sortiment för uppbyggnad av lastbilar och släp. Vårt breda sortiment och stora
lager innebär att vi alltid kan leverera produkterna snabbt. Med våra 12 olika produktgrupper kan du hitta allt du
behöver.
Vi skräddarsyr lösningar i vår egen produktion och vi utvecklar lösningar lokalt. Det ger bättre lösningar som är
anpassade för de kunder som ska använda dem.

BevoNac™
axlar & bromsar

BevoBox™
verktygslådor &
tillbehör

BevoGrip™
sandspridare &
snökedjor

Kopplingsmaterial
& stödben

Uppbyggnadskomponenter

Lastsäkring, ADR
& skyltar

Exteriör, interiör
& avgas

Hydraul- &
bränsletankar

Aluminium

Ljus- &
elkomponenter

Pneumatik- &
bromskomponenter

Kran- &
lyftutrustning

•

Brett produktsortiment

•

Lokal logistik – snabb leverans

•

Lokal produktion och utveckling

•

Specialdesignade lösningar

•

Kundservice i världsklass

•

Specialiserade rådgivare med branschkunskap

KOMFORT FÖR
FÖRARE
We make you deliver
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Gent aliam inveliq uibusda sin rem re nimpos debit ommolore volorro

Gör din förarkupé till bästa stället
att vara på när du är i farten:
Mobil köksutrustning,
klimatanläggning, kameralösningar och mycket annat.
dometic.com/professional

BEVOLA NORGE

BEVOLA SVERIGE

Huginsvej 22

Øya 49

Moränvägen 12

4100 Ringsted

3262 Larvik

352 45 Växjö

Tlf. +45 57 66 00 00

Tlf. +47 33 12 17 00

Tel: +46 470-75 27 50

salg@bevola.dk

office@bevola.no

order@bevola.se
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