
Aluminium og Kinnegrip- bare bedre løsninger

Velkommen til Bevola
Bevola har markedets bredeste produktplatform til opbygning af lastbiler, hængere og trailere. Vores 
løsninger skabes gennem egne produkter, agenturer og vores alsidige produktionsfaciliteter.
Bevola blev etableret i 1968 og har dermed været med til at udvikle branchen i over 40 år. Bevola er 
ejet af M. J. Grønbech & Sønner Holding A/S, der er etableret helt tilbage i 1828 og som har sikret 
Bevola et stærkt fundament for fremtiden.

Læs mere på www.bevola.dk

Bredt sortiment og nye muligheder

Aluminium og Kinnegrip



Bevola har en intention om at skabe en helhedsforretning med fokus på konkur-
rencedygtige priser, høj kvalitet og største fleksibilitet. Det er ønsket om at hjælpe 
vores kunder til den mest effektive værdikæde, altså korteste afstand fra produ-
cent til færdig løsning, og derigennem opnå højeste effektivitet og de største be-
sparelser. Det er sund fornuft og bedre bundlinje til alle.

Bredt sortiment og mange løsninger
Bevola er en stærk partner indenfor opbygningskomponenter i aluminium. 
Bevola har både egne og fremmede profilsystemer i sortimentet. Bevola tilbyder 
sine profiler som enkeltprofiler eller som bearbejdede kit og modulløsninger der 
samles i vores produktion i Danmark. 
Vi udvider hele tiden vores sortiment af profiler, herunder specialprofiler til speci-
fikke kunder med specielle ønsker og krav.
Til vores aluminiumsløsninger har vi en lang række tilhørende produkter, der er 
medvirkende til at skabe den færdige løsning. Her er det komplette sortiment af 
stolper fra Kinnegrip et væsentligt produktområde, ligeledes standard- og specielle 
ladkanter med og uden bearbejdning. Et andet væsentligt område er surrings-
kroge og skinner. 
Vores dobbeltdæk ”EasyDeck” er med til at fuldende vores opbygningsløsnin-
ger. Det er kun fantasien og de specifikke behov, der sætter begrænsningerne 
for Bevolas aluminiumsløsninger og muligheder. I vores produktion skaber vi alle 
former for konstruktioner og produktløsninger til industri, bygge og anlæg og den 
offentlige sektor. 

Vi indgår gerne udviklingssamarbejder med vores kunder om nye muligheder.

Aluminium og Kinnegrip

Miljø
Aluminium er et let og miljøvenligt produkt. Aluminium er 100 %  

gen anvendeligt og styrken er en eminent del af dette metal. Vi får vores  
primære aluminium fra anerkendte værker i Europa. Det betyder  

mere effektive transporter og mindre CO2 udslip.



- bare bedre løsninger
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Bevola har egen udvikling, produktion og et globalt indkøbskoncept, som dækker over mere end 
16.000 produkter/løsninger som er fordelt på to produktområder: BevoPro og BevoNac.

BevoPro indeholder stort set alt indenfor komponenter til opbygninger over chassisrammen og 
BevoNac indeholder alt teknologi under chassisrammen.

Igennem vores nordiske platform har Bevola markedets mest attraktive samarbejdsform, og 
kan med det bredeste tilbud til kunderne erstatte flere leverandører/konsulenter og dermed give 
kunderne betydelige besparelser, øget effektivitet og merindtægter, direkte til bundlinjen. 

- bare bedre løsninger

Bevolas markedsområder
Bevola er etableret med hovedsæde i Ringsted, afdeling i Sverige og et selskab i Norge.
Gennem vores nordiske platform servicerer vi markeder i hele Skandinavien, EU og Baltikum.
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Bevolas CSR-vision
Bevola ønsker at sikre en bedre 
verden gennem den etisk bæredygtige 
virksomhed, som står for klimaoptimale 
løsninger, et højt socialt engagement 
og et generelt globalt samfundsansvar. 
Bevola – bare bedre løsninger.
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