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Finér

Produkter og løsninger

Grænseløse muligheder

Velkommen til Bevola
Bevola har markedets bredeste produktplatform til opbygning af lastbiler, hængere og trailere.
Vore løsninger skabes med egne produkter, agenturer og vore alsidige produktionsfaciliteter.

Læs mere på www.bevola.dk

Finér
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Finér

- bare bedre løsninger



Bevola har valgt at udvide sit produktsortiment med finér, for på den måde at blive en 
endnu mere attraktiv partner. Bevola har igennem en årrække været en af de største 
leverandører af finér til de norske opbyggere og denne service vil vi nu tilbyde i hele 
Skandinavien.
Finéren er i bedste kvalitet og fremstilles af 100% birk fra langsomt voksende træer i de 
kolde nordiske skove. Den faste korncellestruktur giver fantastiske styrkeegenskaber og 
højeste form-stabilitet uden spændinger.
Finéren leveres i en ensartet og homogen kvalitet med fenolfilm, der giver en skridsikker, 
slidstærk og vejrbestandig overflade.

Finér er ikke bare finér

Produkt																	Tykkelse        Format Antal pr. bdt.     Lagervare     Leveringstid Vægt pr plade    Bevola varenr.

Huskyform F/F	 			9	mm	 						2500	x	1250	 										44	 	 					ja	 									1-3	dage	 							19,7	kg.	 				582100
Glat/Glat	 	15	mm	 						2500	x	1250																				32	 	 					ja	 									1-3	dage	 							32,8		-	 				582101
	 	 	18	mm	 						2500	x	1250	 										27	 	 					ja	 									1-3	dage	 							39,4		-	 				582102
	 	 	21	mm	 						2500	x	1250	 										23	 																					ja	 									1-3	dage	 							45,9		-	 				582103	
	 	 	 		 	 	 	

Huskyform N/F	 	12	mm	 						2500	x	1250	 										33	 																					ja	 									1-3	dage	 							26,3		-	 				582112
Net/Glat	 	18	mm	 						2500	x	1250	 										22	 																					ja	 									1-3	dage	 							39,4		-	 				582113
	 	 	21	mm	 						2500	x	1250	 										19	 																					ja	 									1-3	dage	 							45,9		-	 				582114
	 	 	27	mm	 						2500	x	1250	 										13	 																					ja	 									1-3	dage	 							59,1		-	 				582115
	 	 	 	 	 	 	 	

Huskyform F/F	 			9	mm	 						3000	x	1500	 										44	 																					ja	 									1-3	dage	 							28,4		-	 				582106
Glat/Glat	 	15	mm	 						3000	x	1500	 										26	 																					ja	 									1-3	dage	 							47,3		-	 				582107
	 	 	18	mm	 						3000	x	1500	 										22	 																					ja	 									1-3	dage																		56,7		-	 				582108
	 	 	21	mm	 						3000	x	1500	 										19	 																					ja	 									1-3	dage	 							66,2		-	 				582109	
	 	 	 	 	 	 	

Huskyform N/F	 	12	mm	 						3000	x	1500	 										33	 																					ja	 									1-3	dage	 							37,8		-	 				582118
Net/Glat	 	21	mm	 						3000	x	1500	 										19	 																					ja	 									1-3	dage	 							66,2		-	 				582119
	 	 	27	mm	 						3000	x	1500	 										14	 																					ja	 									1-3	dage	 							85,1		-	 				582120
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

Koskifutura	 			4	mm	 						3050	x	1525	 								120	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							13				-		 				582122
Grå/Hvid	 6,5	mm	 						3050	x	1525	 										90	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							21,2		-	 				582122
	 	 6,5	mm	 						3050	x	1525	 										90	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							21,2		-	 				582122
	 	 	 	 	 	 	

Koskideck W/F	 			9	mm	 						2550	x	1810	 										65	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							29,1		-	 				582122
Fjer/Not	 			9	mm	 						3100	x	1810	 										65	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							35,3		-	 				582122
	 	 			9	mm	 						3350	x	1810	 										65	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							38,2		-	 				582122	
	 	 			9	mm	 						3050	x	1825	 										65	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							35,1		-	 				582122
	 	 	21	mm	 						3350	x	1810	 										20	 																			nej	 								ca.	4	uger	 							89,1		-	 				582122
	 	 			9	mm	 						1500	x	2500	 										23																						nej																	ca.	4	uger																		23				-																				598135
																																		12	mm	 						1500	x	2500	 										31																						nej																	ca.	4	uger																		31				-																				598136
																																		18	mm	 						1200	x	2500	 										38																						nej																	ca.	4	uger																		38				-																				598137
																																		18	mm	 						1200	x	2500	 										41																						nej																	ca.	4	uger																		41				-																				598149
	 	 		21	mm	 						1200	x	2470	 										47																						nej																	ca.	4	uger																		44				-																				598138
																																		24	mm	 						1200	x	2470	 										50																						nej																	ca.	4	uger																		50				-																				598139
	 	 		24	mm	 						1200	x	2470	 										63																						nej																	ca.	4	uger																		63				-																				598150
																																		27	mm	 						1200	x	2500	 										57																						nej																	ca.	4	uger																		57				-																				598140
	 																		27	mm	 						1500	x	2500	 										71																						nej																	ca.	4	uger																		71				-																				598141		 	 	 	 	

Koskideck Paint	 	21	mm	 						1000	x	2500	 										37	 																			nej	 								ca.	4	uger								 							37					-	 				501001
Film/Papir  21	mm	 						1500	x	2500	 										37	 																			nej	 								ca.	4	uger								 							37					-	 				501003
(lemfiner)	 																	

Koskideck Paint
Film/Papir             65	mm	 						1220	x	2400	 										13,5																			nej																	ca.	4	uger																		13,5		-																				598144
(Combi)

Plader på special mål
Ikke lagervarer fra Koski aftages min. 4 pakker assorteret.

Filmbelagt
Birkekrydsfinér
Film/Film

Filmbelagt
Birkekrydsfinér
Wire/Film

Filmbelagt
Birkekrydsfinér
Film/Film

Filmbelagt
Birkekrydsfinér
Wire/Film



- bare bedre løsninger

Mere end bare finér
Bevola tilbyder mere end bare finér. Vi kan levere totalløsninger med bearbejdning og mon-
tering på vores topmoderne produktionsfaciliteter i Ringsted. Vi har erfarne folk indenfor 
udvikling, styring og produktion, der i kombination med det nyeste CNC-styrede udstyr, gør 
at vi er konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Vi har alle faciliteter til at indgå i et innovativt 
samarbejde vedrørende nyudvikling og optimering.

Der er mange fordele ved et finér samarbejde med Bevola:

    - Øget effektivitet
    - Mindre administration og styring
    - Ensartet høj produktkvalitet
    - Lavere omkostninger
    - Færre leverandører
    - Bedre bundlinje
    - Konkurrencedygtige priser

Lad Bevola producere og skaffe, mens du sælger og leverer. Det er den direkte vej til 
fælles styrke og succes.

BEVOLA maskinteknik

SELCO EB 95 sav 
(finér/træ/plast)
3,8 x 3,2m x 80mm med 
optimering

BIESSE ROVER 342 
CNC bearbejdningscenter

Montageborde



Finér

Produkter og løsninger
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Bevola har egen udvikling, produktion og et globalt indkøbskoncept som 
tilbyder mere end 12 000 produkter/løsninger samt markedets mest 
attraktive samarbejdsform.
Bevolas nordiske platform, kan med det bredeste tilbud til kunderne, 
erstatte flere leverandører/konsulenter og dermed give kunderne 
betydelige besparelser, øget effektivitet og merindtægter, direkte til din 
bundlinje. 
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- bare bedre løsninger

Underkørings-
værn

Skærme
og beslag Værktøjskasser Sideværn Aksler Bremser

Trækstænger Kinnegrip-
stolper Tanke Fittings

Lygter
og lamper Kabler

Chassis-
konsoller Finér Surring 

og udstyr Ladkanter Aluløsninger Koblinger

Plastrør og
spiralslanger

Special-
løsninger Sandstrøer Lygtebjælker

Inventar
og udstyr Hjul og dæk

Støtteben Container-
udstyr Tipcylinder Hængsler

og beslag
Brugs-

materialer Diverse

ADR- og
sikkerhedsudstyr

Kontakter og
kabelsko

Gummi/
PVC profiler

Pressennings-
udstyr

Gasfjedre/
dæmpere

Reflekser
og skilte

Lukkere
og låse

Rustfri
ståldele Innovation Markedsføring Koncept-

udvikling
Produktion og
maskinteknik


