BEGE ERBJUDER ALLT EN ARBETSPLATS BEHÖVER
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ETT FAMILJEFÖRETAG
MED RESURSER
Bege grundades 1979 av Bengt Andersson och han har tillsammans med
sönerna Johan, Peter och Håkan byggt upp en verksamhet som idag
är heltäckande. Eftersom vi har varit verksamma på andra företag i
branschen bygger vår kunskap på en lång erfarenhet.
Idag är Bege ett företag med resurser och erbjuder kompletta lösningar med
bland annat arbetsplattformar, ställningar, formmaterial och skyddsräcke. Med utgångspunkt från nya lokaler i Svedala, där vi har kontor,
lager och verkstad, kan vi snabbt leverera och montera materialet på
byggarbetsplatsen. Vi har också en filial i Stockholm.
Bege är en självklar samarbetspartner åt byggföretag i alla storlekar i
hela Sverige. Företaget har varit delaktigt i många stora projekt, som
Öresundsbron, Hyllie Vattentorn, Emporia och Filbornaverket i Helsingborg.
Även om vi ofta är inblandande i stora projekt, passar våra lösningar lika
bra för det mindre byggprojektet. Våra kunder anlitar oss för vår kunskap,
för att vi har material i toppklass och för att vi levererar i tid.

BEGE PLATTFORM & STÄLLNING AB
INDUSTRIGATAN 21
233 51 SVEDALA
TEL 040-631 34 52
BEGE PLATTFORM & STÄLLNING AB,
STOCKHOLM
ULLEVIVÄGEN 4, 197 40 BRO
TEL 0733-74 20 61
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FLEXIBLA ARBETSPLATTFORMAR
Våra arbetsplattformar håller en hög nivå vad gäller ergonomi och flexibilitet. Genom arbetsplattformen
står du och arbetar i rätt höjd, utan att du behöver bocka eller sträcka dig. Vi levererar arbetsplattformen
med egen lastbil och sköter monteringen. Vi utbildar dig även i användningen.
Vi erbjuder arbetsplattformar i två modeller, MSHF och MS 3000. MSHF är en arbetsplattform som når
riktigt höga höjder. MS 3000 är känd som ”murarställlningen” eftersom den tål riktigt tunga material,
upp till 3000 kg.
Alla våra montörer har certifikat för montering av mobila plattformar.
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”En helt säker
lösning som
är färdig att
använda!”

vår värld är lokal

Peterssons Kranbil AB

040-93 66 90
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”Vi erbjuder ett brett
sortiment av ställningar.”
NÅ HÖGRE HÖJDER
MED VÅRA
STÄLLNINGAR
Vi erbjuder ett brett sortiment av ställningar av tillverkarna
Layher och Peri Up, som båda erbjuder säkra och hållbara
ställningar i stål och aluminium. Därför finns det ingen
brandrisk och inget ruttet trä. Peri Up och Layher har också
marknadens tätaste ställningar.
Vår kunskap och erfarenhet av ställningsbyggande är bred.
Och eftersom vi alltid utför en noggrann förbesiktning
innan vi sätter i gång med ett uppdrag, har vi full koll på
vilket material som är bäst att använda. Vi står till tjänst
med montering och demontering av ställningen.
Våra montörer har rätt utbildning och certifikat.
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Levererar med kaliber och kvalitet
Tel: 010-2079400 • www.kalibertransport.se
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”Vi erbjuder
våra kunder
total service
för alla typer
av formjobb.”

Mats Johansson
070-83 90 572
mats.johansson@cdfsverige.se
www.cdfsverige.se
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FORMMATERIAL FÖR
ALLA KONSTRUKTIONER
Vi har produkter för alla typer av formar, bärande och stödjande för vägg,
valv och anläggning, med näst intill oändliga kombinationsmöjligheter. Vi har
även möjlighet att erbjuda montage/formsättning. Materialet blir levererat i
samarbete med Peri och CDF.
Vi erbjuder våra kunder total service för alla typer av formjobb – allt från en
och samma leverantör. Vi kan hjälpa till med projektering och kalkylering och
montage. Med specialanpassade dataprogram tar vi snabbt och enkelt fram den
optimala lösningen med hänsyn till ekonomi, arbetstid och materialåtgång.
Med ett brett sortiment uppbyggt av internationellt välkända kvalitetsprodukter
kan vi sedan även hjälpa till med genomförandet. Hus, industri eller anläggning,
standard eller special – alla lösningar utgår från kundens behov. Vi har även
montörer som kan hjälpa er med delar eller hela jobbet vad gäller montage/
formsättning av form- och övriga prefabprodukter.
Genom att tänka i system, där alla delar kan användas ihop eller var för sig,
skapas i stort sett oändliga konstruktionsmöjligheter.

RM Kranar − Lyfter allt överallt!
Högt upp, långt in, smalt och trångt? Låter som en vanlig dag på jobbet.
Vi lyfter, transporterar och flyttar allt. Inget är för litet eller för stort.

Ring oss dygnet runt för bokning, offert eller kundbesök 0707-717 717
Pssst... Testa vår MK100, Malmös första snabbresande tornkran

Kontakt
Patrik Mårtensson
0707-717 717
patrik@rmkranar.se
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”Våra skyddsräcken
bygger på en lång
utveckling.”
SKYDDSRÄCKEN SOM
SÄKRAR ARBETSMILJÖN
Beges skyddsräcken omfattar stolpe, tving och galler. Våra skyddsräcken bygger på en lång utveckling och är framtagna för att säkra
arbetsmiljön. De är enkla att montera men genom att låta oss på
Bege sköta monteringen, är du säker på att funktionen blir den bästa.
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VI BIDRAR TILL ETT
BÄTTRE SAMHÄLLE
Vi på Bege tror på att ge barn och ungdomar en bra chans i livet. Därför stöttar vi
idrottsföreningar och andra organisationer. Som sponsor till bland annat Veberöds
AIF, HK Malmö, Malmö Redhawks, Travkusk Roger Malmkvist och Romeleåsens
Golfklubb stöttar vi idrotten samtidigt som vi stärker vårt varumärke.

•
•
•
•
•

Kranbilar 0-90 t/m. 34 m. utligg
Långgodstransporter upp till 30 m.
Maskinsläpar
Bredlasttransporter
Vi monterar stålhallar, reser hus, flyttar bodar
& containrar över hela Sverige.

Tistelvägen 10, 247 56 Dalby
Tel 046-23 97 97 • Fax 046-23 97 98 • Mobil 0703-79 46 90
davidssonsakeri@telia.com • www.davidssonsakeriab.se

PERI UP Rosett Flex
Flexibel
Metriska modulmått för
optimal anpassning.
Säker
Perforerad halkfri inplankning med integrerad
låsning. Allt för att skapa
en hög nivå av säkerhet.
Snabb
Lätt att montera på
grund av den låga egenvikten på komponenterna
och den självlåsande
”gravitationslåsningen“
på balkinfästningarna.

Balkbeslag med enkla eller dubbla
balkfästen.

Balkbeslag med spirskarv - med eller
utan dubbla balkfästen.

PERI UP Rosett Flex broschyrer
Handbook 2014
Beställ Ert exemplar utan kostnad:
Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order

Form
Ställning
Teknik

SE PERI 13.165

www.periform.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 7194 • www.jssverige.se

PERI UP Rosett Flex
Maximalt flexibel och säker med ett
minimum av monteringsarbete

