


Det skal være nemt for dig at passe på dine 
medarbejdere. Som leverandør af ergono-
miske produkter er vi eksperter i optimal 
indretning af arbejdspladser. På denne 
måde hjælper vi dig med at vælge rigtigt, 
når du skal investere i nyt udstyr. Sådan har 
det altid været i de 40 år, vi har passet på 
rygraden i den danske industri. Og sådan 
vil det blive ved at være. Vi vil lette arbejdet 
for dem med sved på panden. Dem som 
løfter de rigtig tunge opgaver. Dem der 
producerer, pakker og leverer dine produk-

ter. Kort fortalt er Bleva med til at skabe 
et bedre arbejdsmiljø - og øget effektivitet.

Vores produktsortiment består bl.a. af 
transport- og lagerkasser, som sikrer en ef-
fektiv opbevaring. Samtidig tilbyder vi løf-
tevogne til lager og industri, så du undgår 
tunge og uhensigtsmæssige løft. Brug os 
også til etablering og indretning af kom-
plette produktions- og lagerhaller. Ar-
bejdsborde og transportvogne er ligeledes 
et af vores specialer.

MAKING HARD WORK EASY

Vi glæder os til at hjælpe dig videre.

TRANSPORT OPBEVARING INDRETNING MILJØLØFT
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VI UNDGÅR FEJLKØB,
NÅR LØSNINGEN 

ER MÅLRETTET FRA 
STARTEN AF

- Asger Mortensen, 
Reservedelschef hos Semler Retail Aalborg



Arbejdet på et lager eller i en 
produktion er ofte forbundet 
med belastninger og tunge løft. 
Med en ergonomisk arbejds-
højde på dine transportvogne 
kan du undgå slidskader og 
bane vejen for en mere sikker 
transport.

Vores vogne kan fås i mange far-
ver og anvendes i alle typer bran-
cher og miljøer. Nogle modeller 
kan også specialfremstilles efter 
dine ønsker. Det kan fx være be-
hov for ekstra belastning eller 
særligt lydsvage hjul.

Alle transportvogne udmærker 
sig ved høj slidstyrke. På denne 
måde er du garanteret et produkt, 
som er skabt til at kunne håndte-
re en travl og hård hverdag.

En kasse er ikke bare en kasse. 
Med det rette design kan den 
udgøre en intelligent opbeva-
ring i mange brancher og mil-
jøer. Hos BLEVA er vi eksperter 
i at levere robuste plastkasser, 
der tænker ergonomisk og 
hjælper dig til en tryg og sikker 
opbevaring.

Vi tilbyder plastkasser i mange 
størrelser og farver. Samtidig kan 
vi levere et stort udvalg af tilbe-
hør til kasserne. Nogle modeller 
er også volumebesparende ved 
returtransport. Vi står klar til at 
sammensætte den helt rigtige 
løsning for dig, så plastkasserne 
er målrettet dine behov.

Du kan kombinere alle kasser 
med vores lager- og pallereoler, 
som er markedets bedste. Både 
skabe, kasser og reoler kan sam-
mensættes for at skabe overblik 
og synergi i hverdagen.

Tunge løft er en af de primære 
årsager til belastningskader og 
nedslidning af kroppen. Gør no-
get godt for arbejdsmiljøet i din 
virksomhed: sæt løftevogne til 
at gøre det hårde arbejde.

Med BLEVAs løftevogne får du 
en let og enkel løsning til at ska-
be et mere sikkert arbejdsmiljø.
Løftevognene flytter tunge em-
ner, så dine medarbejdere så vidt 
muligt undgår manuel håndte-
ring. Så sæt løftevognen på ar-
bejde, når du skal transportere 
produkter mellem fx arbejdssta-
tion og lager.

Vores løftevogne kan modulop-
bygges efter dine behov. På den-
ne måde kan du glæde dig til en 
løsning, der er tænkt sammen 
med din virksomhed.

TRANSPORT OPBEVARING LØFT



Optimal indretning af din ar-
bejdsplads giver mange forde-
le. Udover et større overblik sik-
rer du et løft af arbejdsmiljøet 
og ikke mindst øget effektivi-
tet. Så start her, hvis du vil give 
dine medarbejdere de bedste 
rammer for at udføre de dagli-
ge opgaver.

Et af BLEVAs specialer er ar-
bejdsborde. Alle borde er af høj 
kvalitet og kan naturligvis spe-
cialfremstilles. Samtidig kan de 
udstyres med et stort udvalg 
af tilbehør, som nemt kan byg-
ges på efterfølgende. På denne 
måde får du en dynamisk ar-
bejdsstation, som udvikler sig i 
takt med dine arbejdsopgaver.

Vi tilbyder 360 graders indret-
ning af arbejdspladsen. For dig 
betyder det, at vi tænker på alt 
fra afl astningsmåtter og kontor-
stole til arbejdsborde og tilbe-
hør. Alle anbefalinger tager af-
sæt i en ergonomisk tankegang, 
så du sikrer større velvære og 
mindre slid hos dit team.

Med de rette affaldsbeholdere 
kan du bane vejen for færrest 
mulige gener for omgivelser 
og miljø. Hos BLEVA tilbyder vi 
affaldsbeholdere til mange for-
skellige brancher og miljøer, så 
du kan sætte miljøsikkerhed på 
dagsordenen i din virksomhed.

Med en løsning fra BLEVA får du 
en smart og enkel opbevaring af 
dit affald. Alle vores affaldsbe-
holdere bygger på høj kvalitet 
og har fokus på nem håndtering, 
ergonomi og sikkerhed - samti-
dig med, at de sender en venlig 
tanke til miljøet.

Vi kan hjælpe dig med at ud-
vælge lige præcis de affalds-
beholdere, som passer til din 
virksomhed og dine behov. På 
denne måde kan du få en opti-
mal håndtering af dit affald.

INDRETNING MILJØ

BLEVA HAR ET 
STORT PRODUKT-

KENDSKAB OG 
ER LYNHURTIGE 
TIL AT FORSTÅ 
VORES BEHOV

- Asger Mortensen,
Reservedelschef 
hos Semler Retail 
Aalborg



Øget effektivitet. Sunde medarbejdere. Større ind-
tjening. Sådan lyder nogle af de primære fordele 
ved en specialløsning. Hos BLEVA ved vi, hvordan 
vores produkter kan skabe mere værdi for din virk-
somhed. Især hvis løsningen er 100 % målrettet 
din hverdag.

Når en løsning taler dit sprog og er dus med din 
måde at arbejde på, følger der naturligt et godt 
arbejdsmiljø med. Hvis du fx har et ønske om at 
bygge værktøjer, måleinstrumenter og laborato-
rieudstyr ind i bordpladen på dit arbejdsbord, kla-
rer vi det. Det medfører, at opgaverne bliver hånd-
teret med fornyet overblik og effektivitet. Samtidig 
undgår dine medarbejdere unødige løft og be-
lastninger for kroppen.

På papiret er en specialløsning dyrere end end 
standardløsning. På den lange baner tjener spe-
cialløsningen sig dog ind. Du sikrer nemlig en 
løsning, der tænker frem og tager hensyn til dine 
behov i hverdagen.

Vores specialløsninger bygger for det meste oven-
på en standardløsning. For dig betyder det mu-
ligheden for at kombinere specialløsningen med 
standardprodukter. Samtidig er du sikker på, at 
du altid kan få reservedele til din specialløsning.

Produktgrupper som kan specialfremstilles:

• Arbejdsborde (fx særlige krav til dimensioner, 
belastning, overfl ade og integration af arbejds-
udstyr)

• Arbejdspladsindretninger (fx særlige krav til 
produktionsfl ow, medarbejdernes behov, lean-
opbygning og øvrige produktionsfaciliteter) 

• Løftevogne (fx særlige krav til mål på ben, løf-
tehøjde, belastning og integration af special-
værktøj) 

• Transportvogne (fx særlige krav til overfl ade, 
fold-ud-stige og mulighed for at spænde sam-
men med fl ere vogne)

SPECIALLØSNINGER 
I VERDENSKLASSE



Da Danfoss Kolding fi k brug for et specialfremstil-
let hæve-sænkebord, ringede de til BLEVA.
Opgaven var klar: et bord, hvor både ben og stel 
kunne klare en belastning på op til 1000 kg. - og 
med levering inden for kort tid.

For Karsten Røpcke fra Danfoss Kolding er det 
vigtigt med en leverandør, der tager hånd om 
problemerne. Han forklarer: “BLEVA er nemme at 
tale med og giver indtryk af, at de har styr på de-
res ting - og tager sig af alt. Det er jo ikke nogen 
hjælp, hvis vi selv skal gøre halvdelen af arbejdet. 
BLEVA er en snusfornuftig biks, der overtager alle 
problemer for os.”

Forstår opgaven
En af grundene til, at BLEVA er valgt som leveran-
dør hos Danfoss Kolding, er deres evne til at forstå 
opgaven. “Hæve-sænkebordet blev leveret til ti-
den og fungerer bare. Som kunde er det dejligt at 
arbejde sammen med en leverandør, der fjerner 
bøvl - og forstår, hvad jeg har behov for,” fortæller 
Karsten Røpcke.

Fra ét til fl ere borde
Den positive oplevelse med hæve-sænkebordet 
har siden resulteret i bestillinger af to tilsvarende 
borde. Karsten Røpcke konkluderer: “Opgaverne 
er klaret til UG, så vi har et super positivt indtryk 
af BLEVA.”

DE ER NEMME AT SNAKKE MED 
- OG KAN DERES KRAM

- Karsten Røpcke, Danfoss Kolding

TAGER HÅND OM ALT

SPECIALLØSNINGER 
I VERDENSKLASSE
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