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Jubileum Vi fi rar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. 
KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan Bergkvist Om framtiden. 
Miljöcertifi ering En självklarhet för oss. Våra kunder Tycker till om oss.

JUBILEUM
BEULCO ARMATUR 1972-2012
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Vad tiden har gått fort! Trender och nyheter i branschen har 
kommit och gått genom åren. Det har skett stora förändringar 
i omvärlden, och även i familjeföretaget Beulco Armatur. Vi 
har gått från ett litet företag med småskalig försäljning av 
plaströrskopplingar till att bli ett av Sveriges ledande teknik-
handelsföretag på VVS-marknaden. Denna resa hade aldrig 
varit möjlig utan våra kunder, samarbetspartners och skickliga 
medarbetare. Vi vill tacka er alla! I din hand håller du vårt Jubi-
leumsmagasin som vi hoppas ska inspirera till läsning.

Väl mött!
Göte, Stefan och Per-Olof Selerup
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Plaströrskopplingen Beulco 66 är den produkt som gav Beulco Armatur en fl ygande 
start 1972 och som gav oss ledorden vi arbetar efter än idag – kvalitet och innovation.

Ansvarig utgivare: Beulco Armatur AB
Layout, text och produktion: MacNeale AB
Fotografer: Joakim Karlsson, Jesper Frisk, Åsa Fredh, MacNeale AB
Tryck: Elanders AB

Beställning av broschyrer, magasin, produktkatalog mm görs
på www.beulcoarmatur.se
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Familjen bodde i Helsingborg och 1974 fl yttades företaget dit, 

till en f d bensinmack, och sönerna Stefan och Per-Olof Selerup 

anställdes i företaget. Beulco Armatur började samarbeta med 

fl era olika internationella leverantörer och produktsortimentet 

breddades vilket resulterade i ökad försäljning. I takt med att 

företaget växte byggde man ut för att sedan 1988 fl ytta till 

nybyggda lokaler på Gravörgatan där huvudkontoret fortfa-

rande fi nns kvar. Under 80-talet eta-

blerades säljkontor i Göteborg och 

Stockholm och under 90-talet bred-

dades kundkretsen till att även 

omfatta OEM-företag. Två företag 

förvärvades under 2000-talet, AKA 

VVS och Impel AB, som innebar nya 

produktområden och omsättningen 

nådde över 150 miljoner. 

Framgångsreceptet

Vad är då framgångsreceptet kan man undra. – Det handlar 

främst om att vara lyhörd, leverera kvalitet och våga satsa på 

ny teknik, säger Stefan Selerup som äger företaget tillsammans 

med Per-Olof Selerup. Våra medarbetare är en avgörande pus-

selbit för framgångarna. Vi har också alltid haft förmågan att 

ha örat mot rälsen och känna av kundernas behov och tidernas 

trender. Under åren har vi skaffat oss en gedigen produktport-

följ som idag består av 10 000 artiklar. Vi är specialiserade 

inom våra affärsområden och utvecklar ständigt nya produkt-

lösningar anpassade för den svenska marknaden. Just denna 

kombination av ett brett basutbud av standardprodukter med 

kvalitet och egna innovationer är företagets största styrka. 

– Vi har varit pionjärer inom fl era områden, exempelvis med 

speciella kulventiler och vattenmätarkonsoler som inte fanns 

på den svenska marknaden när vi startade. Idag med de nya 

prefabricerade KompLättskåpen visar vi att vi tänker fortsätta 

positionera oss som ett företag i frontlinjen vad gäller produkt-

utveckling, berättar Per-Olof Selerup.

Nya satsningar

Produktportföljen fylls ständigt på 

med nya klimatsmarta produktlös-

ningar. Vi vidareutvecklar produkter i 

ett nära samarbete med våra kunder. 

Vi har investerat i en toppmodern 

produktionsanläggning där våra 

montörer sätter ihop fl era kompo-

nenter till större enheter och dessa levereras sedan fullt kom-

pletta till arbetsplatserna för installation. Mycket handlar fort-

farande om lyhördhet och kvalitet. Vi tummar aldrig på 

kvaliteten, det gäller allt från valet av produkter, till porslinet 

som fi kat serveras på. Under dessa 40 år har Beulco Armatur 

gått från ett litet företag med småskalig försäljning av plast-

rörskopplingar till ett av Sveriges ledande teknikhandelsföretag 

på VVS-marknaden. Mats Sjöström har nyligen tillträtt som ny 

VD och även tredje generationen Selerup har börjat i företaget 

och vi fortsätter att arbeta lika målmedvetet som de senaste 

fyra decennierna.

ONCE UPON A TIME...

”Kombinationen av ett 
brett basutbud av standard-
produkter med kvalitet och 
egna innovationer är före-

tagets största styrka”.

Från vänster 
Per-Olof Selerup, 
Göte Selerup och 
Stefan Selerup.

Historien går tillbaka till slutet av 60-talet när Göte Selerup arbetade på en lokal VVS-Grossist och 
köpte plaströrskopplingen Beulco 66 av Artur Weinberg AB. När Artur planerade att sälja sin verk-
samhet köpte Göte och fru Margareta Selerup Malmöföretaget 1972.
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2000
AKA VVS förvärvades och integrerades i 

Beulco Armatur. I ett slag ökade omsättningen 

till 90 MSEK. Företaget hade 28 anställda. 

1974 
Beulco Armatur fl yttade till Helsingborg. En f d 
bensinmack gjordes om till ett modernt lager. 
Nya leverantörer tillkom bl a på kul ventiler och 
fl exibla slangar. Företaget hade 5 anställda.

Beulco Armatur 1972-2012

1972
Företaget Beulco Armatur AB grundades av 

Göte och Margareta Selerup genom övertag-

andet av agenturen på plaströrskopplingen 66. 

Omsättningen var 1 MSEK.

2011
Mats Sjöström tillträdde som VD. Här tillsam-

mans med Hanna Selerup i ett marknadsmöte.

1988
Flytt av verksamheten inom Helsingborg till en 
ny stor anläggning på 1 600 kvm i Ramlösa.

1990Säljkontor startades i Göteborg och Stockholm. 

Beulco Armatur blev rikstäckande. Omsätt-

ningen var 45 MSEK och företaget hade 11 

anställda.

1982
Sortimentet av kopplingar, konsoler, ventiler och slangar utökades. Omsättningen var 8 MSEK. Företaget hade 7 anställda.

2008
Impel AB med en omsättning på 23 MSEK förvärvades.

1987
Ett generationsskifte genomfördes och Beulco 
Armatur övertogs av bröderna Per-Olof och Stefan Selerup. Stefan blev ny VD. Omsätt-ningen var 22 MSEK och företaget hade 9 anställda.

I boken Med uppdrag att växa delar Ikeas tidigare vd Anders Dahlvig med sig av sina tankar kring fram-
gångsrikt företagande efter 26 år inom koncernen, varav tio år som koncernchef. Mycket av det han tar 
upp i boken berör också ett företag som Beulco Armatur.

Boken bygger på några viktiga hörnstenar. 
En av dessa handlar om att ha tydliga vär-
deringar och visioner. Ikea är ett bra exem-
pel, många lockas av företagets värde-
ringar och stannar sedan kvar länge. 
 – Företag behöver värderingar kring res-
pekt, ansvar, moral och etik, som i sin tur 
skapar motiverade och engagerade medar-
betare. Det är ännu viktigare i dag än tidi-
gare och bidrar till en lojalitet som är ovär-
derlig för företaget, säger Anders Dahlvig 
som idag är styrelseproffs och sitter med i 
fl era företagsstyrelser bland annat New 
Wave, H&M, Orifl ame och Resurs Bank. 
 Han trycker också mycket på vikten av 
samhällsansvar som en del av ett fram-
gångsrikt företagande. Den ökade trans-
parensen i samhället synliggör mer av före-
tagen och fl yttar miljöfrågor och socialt 

ansvar högre upp på agendan. 
  – Jag ser ingen konfl ikt mellan att tjäna 
samhället och att tjäna pengar. Företag 
som bidrar till samhället attraherar i läng-
den duktiga medarbetare och intresserade 
kunder, vilket i sin tur genererar en god 
ekonomi, menar Anders Dahlvig.
 Samhällsansvar handlar alltså inte om 
snabba pengar utan om ett gott rykte som 
ger positiva ringar på vattnet. Förutsätt-
ningen för detta ser Anders Dahlvig i ett 
långsiktigt ägande.
 – Börsnoterade aktieägare har sällan 
intresse av att väva in långsiktiga effekter 
av ett samhällsansvar, inte heller hinner de 
bygga upp en trovärdig grund byggd på 
värderingar och visioner. Det är i stort sett 
bara företag med långsiktigt ägande som 
kan lyckas med det.

 Beulco Armatur, menar han, har en stor 
fördel av att ha en stark ägarfamilj som 
dessutom är grundare till företaget och 
engagerar fl era generationer.
 – Det ger företaget 
en historia kring 
utveckling som 
kan vara värd att 
lyfta i olika sam-
manhang. Sitter 
det en intressant 
historia i väggarna 
så ska man inte vara 
rädd för att synlig-
göra den för kunder 
och medarbetare på 
ett sätt som gagnar 
företaget. 
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Långsiktigt ägande 
banar väg för framgång
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MILJÖCERTIFIERING
– en självklarhet för Beulco
VVS-branschen är en viktig kugge i utvecklandet av ett hållbart samhälle och Beulco Armatur AB 
arbetar målmedvetet för att uppnå energisnåla processer samt mer miljöriktiga produkter och 
lösningar. Under året miljöcertifi eras företaget enligt ISO 14001.

– Vi kommer att fokusera mycket på miljö-
frågorna framöver med ambitionen att 
skapa goda förutsättningar för en hållbar 
affärsutveckling. Genom att kontinuerligt 
diskutera och väga in miljöaspekten i 
arbetsuppgifterna ökar vi ledningens och 
personalens medvetande och kunskap 
kring miljöfrågor, säger Mats Sjöström, VD 
på Beulco Armatur.
 Hårdare konkurrens och striktare lagar 
utmanar företagen att ständigt sträva efter 
uthålliga processer och produkter med 
 miljöfördelar. Fredrik Cederquist från 
 Cederquist Miljö & Kvalitet kommer att 
leda Beulco mot certifi eringen ISO 14001. I 
samarbete med personalen utvecklar han 
processer som uppfyller marknadens kvali-
tets- och miljökrav och hittar lösningar som 
minskar företagets miljöpåverkan.  

Miljöaspekterna allt viktigare
Inom hela VVS-branschen blir miljötänkan-
det allt viktigare och fl era kunder efterfrå-
gar produkter som är hållbara, sett till 
både kvalitet och miljöaspekter. 
 – I dag handlar mycket om att 
kunna erbjuda produkter med 
miljöegenskaper som i sin 
tur kan hjälpa kunden till 
en bättre miljöprestanda, 
säger Fredrik och berättar 
att det för Beulco fi nns två 
viktiga fokusområden, dels 
produkter som ger energi-
snåla lösningar, dels produkter 
som inte innehåller farliga 
ämnen.
 Företaget införde kvalitetssystemet ISO 
9000 för tio år sedan och nu tas ännu ett 

steg genom certifi eringen ISO 14001, som 
är en internationellt accepterad standard. 
Certifi eringen utgör grunden för faststäl-
lande av miljöledning, ett begrepp som 
beskriver tekniker och metoder för hur en 

organisation eller ett företag styr, 
leder och utvecklar sitt miljöar-
bete. – Beulco strävar inte efter 
att bara få en certifi ering på 
pappret utan är noga med att 
hitta bra arbetssätt internt. De 
jobbar långsiktigt och målmed-

vetet och låter verkligen kvalitets-
frågorna genomsyra hela verksam-
heten – det är så man uppnår bäst 

resultat, menar Fredrik.

…du är VD på Beulco Armatur sedan oktober 2011. 
Hur känns det?
– Det känns otroligt bra att ha fått förtroendet att vara VD i ett så 
välskött företag. Dessutom är det mycket speciellt och en stor ära 
att få vara den första externa VD:n i ett starkt och framgångsrikt 
familjeföretag som Beulco. Ägandet präglas av engagemang och 
långsiktighet.

Du har arbetat på Beulco Armatur sedan 2006, 
berätta!
– Jag började som försäljningschef och fi ck efter två år även ansva-
ret som marknadschef. Under de här åren har jag ansvarat för en 
omfattande marknadsplan, positioneringsstrategi  och omprofi le-
ring av företaget. Handlingsplanen har bl a resulterat i en ny 
webbplats med en digital produktkatalog.

Vad känner du att du kan bidra med i VD-position? 
Vad har du med dig för erfarenheter och egenskaper?
– Jag har varit verksam inom VVS-branschen i 28 år i fl era olika 
yrkesroller, från lagerarbetare till VD. Jag har en samlad erfarenhet 
av branschen men också ny kunskap från skolbänken. Min uppgift 
är att både förvalta företagets arv och värderingar samt att 
utveckla Beulco för tillväxt och säkerställd marknadsposition.

Hur ska Beulco nå framgång när nya vindar blåser?
– Detta är en av mina viktigaste uppgifter, att se till att företaget 
går i takt med tiden. Vi uppdaterar och utvecklar ständigt både vår 
personal och våra tjänster. Våra produkter och tekniska lösningar 
anpassas löpande till dagens krav. Ett krav är att produktionstiden 
ute på byggen skall vara 30 procent kortare än vad den var för 
femtio år sedan – då gäller det att våra produkter möjliggör denna 
tidsbesparing.

Hur ser du på framtidens produkter?
– Framtidens produkter kommer att vara säkrare, miljövänliga och 
energieffektiva. Alla våra produkter idag är anpassade för bransch-
kravet Säker Vatteninstallation. 

Vilken sorts ledare är du?
– Jag vill motivera, engagera och sätta tydliga mål. Jag är inte en 
person som pekar med hela handen om det inte behövs utan 
arbetar efter fi losofi n för att ta ansvar måste man få ansvar. 

Vilka styrkor fi nns i Beulcos företagssjäl?
– Det är ett familjeägt företag med stort engagemang, hög arbets-
moral, tradition och kunnande. Det fi nns en grundtanke om att 
företaget måste må bra för att medarbetarna ska må bra och vice 
versa.

Nu fi rar Beulco 40 år. Hur ser du på företagets fram-
tid?
– Vi ska fortsätta att vara ett företag som kommer med innovativa 
lösningar och produkter/tjänster som uppfyller kundens önskemål 
och krav. Långsiktighet, goda relationer och nytänkande  kommer 
att fortsätta prägla företagandet.

� ll å dä r 
Mats Sjöström...

Vad gör du helst på fritiden? 
Tränar, gärna på min racercykel

Vilken är din favoritbok? 
Stieg Larsson Trilogin

Vilken är din favoritfi lm? 
Pulp Fiction 

Vad äter du helst? 
Allt utom snabbmat, gärna fi sk

Vilket är ditt smultronställe i världen och på hemmaplan? 
Någonstans vid havet

Vad är du duktig på som kanske inte så många känner till? 
Laga mat

Vad skulle du vilja bli bättre på? 
Spela gitarr 
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I sina olika roller arbetar Håkan Bergkvist 
för en större och bredare kontakt direkt 
mellan fabrikant och installatör – utan mel-
lanhänder. 
  – Beulco Armatur har stor potential i 
framtiden genom sin allt smartare produkt-
portfölj. De har rätt inställning och vidare-
utvecklar redan i dag produkter tillsammans 
med installatörsledet, något som bidrar till 
kreativitet och lönsamhet. Det resulterar 
också i en tydlig win-win-situation både för 
dem som leverantör och för beställaren, 
säger Håkan. Han menar att ambitionen är 
densamma på båda sidor, att tillsammans 
utveckla allt smartare och energieffektiva 
produkter för en allt större och växande 
marknad.

Klimatsmart imageändring
Ett smart sätt att få en bättre totalekonomi 
är att satsa på prefabriceringar, att sätta 
ihop fl era delar till större enheter eller hela 
system och leverera dessa fullt kompletta. 
Håkan ser framför sig en marknad med fl er 
sådana färdiga funktioner och lyfter fram 
Beulcos prefabricerade tappvattenskåp, 
KompLätt, som ett exempel. KompLätt 
möjliggör individuell vattenmätning och är 
en produkt som utvecklats för att under-
lätta installation på arbetsplatsen, men den 
går också i täten för ett klimatsmart byg-
gande, något Håkan kontinuerligt betonar 
som en av framtidens viktiga pusselbitar för 
att nå framgång.
 – Hela installationsbranschen måste anta 
en imageändring. Visst är vi installatörer, 
men vi jobbar också med miljöfrågor 

såtillvida att det mesta av vårt arbete på 
ett eller annat sätt går ut på energieffekti-
visering. Varje liten del av ledet, från pro-
duktion av armatur till slutinstallation, är en 
viktig kugge för att befästa miljötänkandet 
och bana vägen för ett hållbart samhälle.

Installationsbransch i förändring
Håkan menar att framtidens fabrikanter 
också måste ha spetsigare armbågar, våga 
nischa sig inom ett antal kvalitetsprodukter 
och inte minst ta initiativ till samarbete för 
vidareutveckling av produkter och system. 
Det kommer att bli nödvändigt för 
att möta framtidens internationali-
sering och effektivisering av bran-
schen och de förändringar som 
med stor sannolikhet kommer att 
ske. 
 – När det gäller byggföretag så 
känns marknaden i Sverige kon-
soliderad, mogen och mer eller 
mindre färdigstrukturerad med 
en handfull stora byggföretag. 
Så ser det inte ut på installa-
tionssidan ännu. Bara inom 
värme och sanitet fi nns över 
10 000 företag i Norden. Vi 
kommer att få se en förändring 
av branschstrukturen, som 
påminner om byggbranschens 
med ett antal stora bolag som kla-
rar att hantera riktigt stora projekt 
och avancerade system samt ett 
stort antal mindre bolag som spe-
cialiserar sig i en allt högre 
utsträckning än idag, säger Håkan.

”I framtiden utvecklar vi tillsammans 
smartare produkter som energieffektiviserar 

ett allt större marknadsbehov”

Håkan Bergkvist har ett förfl utet som VD och koncernchef för NVS Installation AB och Imtech Nordic AB, 
där förutom NVS också bolagen NEA och Sydtotal är samlade. Idag är han Senior Advisor för installations-
jätten Imtech och har dessutom ett fl ertal olika styrelseuppdrag. Håkan Bergkvist är även vice ordförande 
och engagerad i bransch- och arbetsgivarorganisationen VVS-företagen med olika intressegrupperingar 
av företag, kopplade till Bryssel, i vilka han har uppdrag både som ordförande och ledamot.

Säkrare installation med 
Säker Vatten

Thomas Helmerson, VD för Säker Vatten 
AB, berätta vad ni har för uppgift.
 – Säker Vatten AB har till uppgift att 
utveckla, förvalta och marknadsföra 
branschreglerna, samt att kontrollera och 
auktorisera VVS-företag. Just nu arbetar 
vi också mycket med att nå visionen om 
att få bra monteringsanvisningar genom 
att sluta samarbetsavtal med leverantörer 
som Beulco.

Vad krävs för att nå visionen?
– Bra och lättanvända monteringsanvis-
ningar som underlättar för installatörer 
att göra rätt, vilket också ger leverantören 
mindre bekymmer. Anpassade produkter 
som gärna har ett brett systemtänk. 
Säker Vatten handlar om att säkerställa 

kvaliteten, vilket lyfter statusen i hela 
branschen. Branschen behöver, och vill 
visa på, seriositet.

Vad kommer mer att hända ur ett 
kortsiktigt perspektiv?
– Vi kommer att jobba ännu mer mot 
konsulter och byggare så att också dessa 
får kunskap om och kan arbeta och pla-
nera utifrån tanken på Säker Vatteninstal-
lation.

Långsiktigt? 
– På materialsidan kommer det att ske en 
utveckling mot eget godkännandesystem 
för att säkerställa kvalitet och möjliggöra 
för installatörerna att välja bra produkter.

 Inom t ex svensk byggbransch ingår 
idag både byggtjänster och installationer i 
samma beställning. I Europa görs istället 
separata beställningar av installationer. 
Det är dit Håkan tror att branschen är på 
väg. De större installatörerna blir mer 
kompletta systemleverantörer som ser till 
helheten, vet vilka behov kunden har och 
tillgodoser dessa tjänster. 
 – Men det kommer att kräva stor kom-
petens i alla led och ett professionellt 
samarbete inte minst mellan installatör 
och fabrikant. 
 De stora utmaningarna för att matcha 
framtidens behov och marknad handlar 
om att nå och utveckla kompetens i alla 
led. Det krävs att branschen vågar ta lång-
siktiga beslut, avslutar Håkan. 

Hå� �  � � 	  
 �  ... 
Fabrikanter: ”De kommer att närma 
sig slutkunden/beställaren och tillsam-
mans utveckla smartare produkter som 
energieffektiviserar ett allt större mark-
nadsbehov.”

Grossister: ”Jag tror att grossisterna i 
framtiden kommer att ha en allt större 
del av sin kärnverksamhet inom logistik-
sidan.” 

Inköpare: ”Idag handlar inköp mycket 
om pris. I framtiden kommer inköparen 
jobba mer med en gemensam utveck-
ling av produkter och system tillsam-
mans med fabrikanten.” 

Installatörer: ”De kommer att bli allt-
mer fullserviceinstallatörer som erbjuder 
energieffektiviserande tjänster med 
kompetens inom alla led från valet av 
produkt till installation. Idag har instal-
lationssidan tyvärr mycket få resurser 
som utvecklar produkter och funktio-
ner, som behövs i framtiden.”

Säker Vatteninstallation: ”Kvalitets-
medvetenheten är viktigare än någonsin 
och kommer att vara en av de största 
framgångsfaktorerna för att utveckla 
vår status som företag i branschen. Bran-
schen har fortsatt enorma kostnader för 
vattenskador i landet, men genom en 
certifi ering som Säker Vatten är jag 
säker på att problematiken minskar.”

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att 
minimera risken för bland annat vattenskador och legionellatillväxt 
orsakade av bristfälliga vatteninstallationer. Branschreglerna infördes 
i september 2005 och är framtagna av VVS-installatörerna i samråd 
med leverantörer och försäkringsbolag. 

11www.beulcoarmatur.se
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VÅRA KLASSIKER
66 Plaströrskoppling – Beulco konsolen – BA 202 – Flexibla anslutningsslangar

Hög produkttillgänglighet har alltid varit A och O för våra kunder. Under åren har vi skapat oss en 
gedigen produktportfölj med 10 000 artiklar på lager. Ur detta stora produktutbud vill vi särskilt 
lyfta fram fyra unika produkter, som har varit med oss sedan starten på 70-talet och som 
fortfarande utvecklas och anpassas efter marknadens behov. Våra ledord har alltid varit kvalitet 
och innovation, vilket dessa produkter verkligen bekräftar.

Beulco 66
Världens första serieproducerade koppling 
för polyetenrör 66:an har under åren 
utvecklats, förfi nats och väljs fortfarande, 
när säkerhet är viktigt både när det gäller 
dagens PE rör eller PEX rör. Den möter och 
överträffar kraven på en säker sammanfog-
ning tack vare den fasta stödhylsan av 
metall. 66:an är den enda koppling som 
klarar kallt och varmt vatten, luft och gas.

Beulco-konsolen och IVM-konsolen
Vid övergången från galvaniserade rör till 
polyetenrör på 70-talet uppstod ett behov 
av ett stabilt montage för vattenmätaren. 
Vi fann lösningen – Vattenmätarkonsolen! 
På 80-talet vidareutvecklades den prefabri-
cerade produkten till vår välkända Beulco-
konsol. På 2000-talet lanserade vi en ny 
produktserie IVM-konsoler. En ökad efter-
frågan på individuell lägenhetsmätning 
ställde krav på unika lösningar. Idag erbju-
der vi en färdig, prefabricerad lösning, oav-
sett utseende och innehåll.

BA 202
Redan i mitten av 70-talet var vi en stark 
aktör på kulventiler. Tack vare en tät dialog 
med installatörer föddes tanken på den 
kompletta ventilen med integrerade kläm-
ringskopplingar som förenklar montage. I 
ett slag förändrades installationsvardagen.  
Idag fi nns ventiltypen BA 202 över hela 
världen. Den är anpassad för dagens krav 
beträffande t ex isoleringshöjden med fast, 
hög spindelhals.

Flexibla anslutningsslangar
Idag är Beulco Armatur störst i Sverige på 
slangar. Varumärken, som förenklat för 
installatörer under många år, är de väl-
kända Mixinox och Termopar. Men idag 
förser vi marknaden även med typgod-
kända slangar i större dimensioner för 
tappvatteninstallationer. I samband med 
lanseringen av silikonslangen Termopar XL 
tog vi samtidigt ett för marknaden  helt 
nytt grepp för märkning av våra slangar. Vi 
introducerade då den färganpassade eti-
ketten, som sitter på varje slang och som 
informerar tydligt om användningsområde.

Dahl Sverige AB är ett av Sveriges 
ledande handelsföretag inom VVS, Mark 
& VA, Industri, Kyla och Fastighetsförnö-
denheter och har 64 butiker i hela lan-
det. Bara i Stockholmsområdet fi nns 14 
butiker, så kallade Dahlcenter. Företaget 
har sedan lång tid tillbaka samarbetat 
med Beulco Armatur, för butikernas del 
främst kring sortimentet av kulventiler 
och slangar. Lena Liljegren är Dahlcen-
tersamordnare och berättar om vikten 
av hög kvalitet och service. 
 – Det är Beulco Armaturs största styr-
kor. Deras produkter håller en genomgå-
ende hög kvalitet med ytterst få rekla-
mationer och de är en pålitlig leverantör 
med mycket bra säljsupport, säger Lena. 
 Att Beulco Armatur dessutom alltid 
fi nns tillgängliga för frågor och säljsup-
port menar hon är betydelsefullt, likaså 

den täta kontakten med säljaren. 
 – Beulco Armaturs säljare hör till de 
mest aktiva och berättar alltid om nyhe-
ter som dyker upp. De har demodagar i 
alla våra butiker och kommer ofta in 
spontant för att höra så att allt är till 
belåtenhet, säger Lena Liljegren.

NYHET!
10 års garanti
Sedan 1972 har Beulco Armatur stått för kvalitet och det 
står vi för än idag. Nu ger vi våra kunder 10 års garanti på 
våra kvalitetsventiler. Ventilerna kommer att förses med en 
10 års garantibricka, så titta eller fråga efter Beulco Arma-
turs kvalitetsventiler hos grossisterna.

Produkterna och servicen 
håller hög kvalitet 
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10 000 produkter i lager
Vi är specialister inom våra produktområden:

• Rörkopplingar
• Vattenmätarkonsoler
• Anslutningsslangar
• Avstängningsventiler
• Återströmningsskydd
• Pumpar

• Tryckkärl
• Filter
• Luftavskiljare
• Mätinstrument
• Prefab
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I vår toppmoderna produktions -
anläggning monteras fördelarskåpet 
KompLätt för klimatsmarta VVS-installationer.

14 www.beulcoarmatur.se

Just denna kombination av ett brett basut-
bud av standardprodukter och egna inno-
vationer är Beulco Armaturs största styrka. 

Vad är prefab?
Att prefabricera olika VVS-lösningar är ett 
smart sätt att få en bättre totalekonomi. 
Det innebär att vi sätter samman olika 
komponenter till större enheter eller hela 
system och levererar dessa färdiga för 
installation. Produktlösningarna skräddar-
sys efter varje kunds unika behov. VVS-
arbetet sker i vår produktionsanläggning 
istället för ute på byggarbetsplatsen. Vi 
utför helt enkelt det tidskrävande och 
många gånger komplicerade monterings-
jobbet åt installatören. 

KompLätt – en prefabricerad succé
KompLätt är ett prefabricerat fördelarskåp 
med mycket hög kvalitet. Vi har levererat 
över 150 unika prefabricerade skåptyper  
och fl er modeller efterfrågas. Våra pro-
duktchefer är med på planerings- och kon-
struktionsstadiet för att kunna skräddarsy 
den bästa lösningen. I vår produktionsan-
läggning sätter vi sedan samman noggrant 
utvalda produkter av specialanpassat 
material, som monteras snyggt på plats i 
skåpen. De levereras därefter kompletta 
till byggarbetsplatsen i rätt tid för snabb 
och säker installation. 

Säker Vatten
Förutom att installationstiden minskar blir 
också säkerheten bättre. Samtliga 

prefabricerade KompLätt skåp är anpas-
sade enligt branschreglerna för Säker Vat-
teninstallation.

Skåpen fi nns i tre grundut-
föranden och i olika storlekar:

1. KompLätt tappvattenskåp för 
  individuell vattenmätning
2. KompLätt värmeskåp för radiatorer 
3. KompLätt golvvärmeskåp

Unika fördelar
Det fi nns många unika fördelar med våra 
KompLätt skåp. Anslutningsrören klarar 
ända upp till 40 i dimension, vilket är unikt 
på marknaden. Dessa skåp levererade vi 
nyligen till bl a Hässleholmsporten. Skåpen 
levereras alltid med konsol vilket ger ett 
stabilt och bra montage förberett för 
installation av mätare. En annan stor fördel 
är att våra KompLätt skåp har valbart antal 
kopplingsledningar. Kulventilerna har fullt 
genomlopp och är tydligt färgmarkerade i 
blått och rött för resp. typ av skåp. Skåpen 
kan även fås med kontrollerbar backventil. 
I värmeskåp kan värmemängdsmätare 
samt injusteringsventil typ STAD monteras. 

NYHET!
Årets stora nyhet är att vi erbjuder våra 
kunder en inmonterad avbrottsventil för 
automatisk vattenavstängning vid ev läck-
age. Detta skapar stor trygghet för slut-
kunden.  

PREFAB 
Innovativa produktlösningar 
färdiga för installation

Beulco Armatur är pionjärer inom fl era olika produktområden, 
exempelvis vattenmätarkonsoler på 70-talet och idag med de 
nya prefabricerade fördelarskåpen KompLätt. Det visar att vi 
fortsätter positionera oss som ett företag i frontlinjen när det 
gäller produktutveckling av smarta lösningar som effektiviserar 
VVS-arbetet. 

Hässleholmsporten med installerade
KompLätt tappvattenskåp.

Exempel på referens-
anläggningar med 
fördelarskåpet KompLätt

NAMN: ORT:
 

Generalens Hage Malmö 

Linjalen Västervik 

Maria Park Helsingborg 

Bojen Halmstad 

Terzen Ystad

Hässleholmsporten Hässleholm

Draken Malmö

Solskiftet Ängelholm

Söderkaj Halmstad

Hagelbössan Västervik

Humlan Södertälje

Öster Arena Växjö

Furet Svedala
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Arenastaden i Växjö är på väg att bli ett av 
Sveriges främsta idrottsområden. Under 
2010 har nybyggnation av fyra nya arenor 
påbörjats eller planerats i kommunen. 
Jochnicks Rör är installationsfi rman. 
 Jochnicks Rör lägger golvvärme och rör i 
gjutna plattor som sedan kopplas ihop i 
Beulcos KompLättskåp. På Växjö fotbolls-
arena monterar Jochnick 60 tappvatten-
skåp och 14 golvvärmeskåp.
 – Det är tacksamt att arbeta med pro-
dukter som KompLätt som är framtagna 
för att underlätta installationen på arbets-
platsen, säger montör Mikael Ahlström 
som tillsammans med Ulf Hermansson är 
delägare i Jochnicks Rör i Värnamo, en 
komplett VVS-leverantör med uppdrag 
inom bland annat badrumsrenoveringar, 
licenssvetsningar, entreprenader och indu-
strirörmokeri.

Snabb och enkel montering
KompLätt är en prefabricerad produkt, vil-
ket innebär att Beulco sätter ihop alla delar 
i sin produktionsverkstad och levererar 
skåpen komplett för montering.

 – Skåpen kommer direkt till vår arbets-
plats, i detta fall fotbollsarenan i Växjö, där 
vi har förberett rören i gjutna plattor och 
därför kan montera skåpen snabbt och 
enkelt. Skulle vi behöva beställa och sätta 
ihop varje del av tappvattenskåpet eller 
värmeskåpet själva skulle det ta betydligt 
längre tid, berättar Mikael.

Skräddarsydda
Skåpen är skräddarsydda efter Jochnicks 
önskemål och sammansatta av Beulco efter 
ritningar av FLK Sverige AB.
 – Beulco är bra på att lyssna och ta till sig 
önskemålen samtidigt som de kan förklara 
varför vissa idéer inte går att genomföra. 
Företaget är lagom stort, jag tycker om att 
ha en personlig kontakt och de håller vad de 
lovar. Att få KompLättskåpen så som vi vill 
ha dem för att passa in i sitt sammanhang 
ger vinningar för alla parter, Beulco, oss och 
slutkunden. Dessutom är de byggda helt 
och hållet efter branschreglerna Säker 
Vatteninstallation vilket minskar risken för 
vattenskador, avslutar Mikael.

Ternstedt Invent jobbar med vär-
me- och kylinstallationer, vatten, 
el, plåt, ventilation och fastig-
hetsskötsel och kan fungera 
både som underentreprenör och 
som totalentreprenör. 

Företaget ingår också i Comfortkedjan 
och är delägare i IVT-centren i Linköping, 
Norrköping och Västervik. På tio år har 
företaget vuxit från 15 personer och en 
omsättning på 20 miljoner kronor, till 60 
personer och en omsättning på 65 miljo-
ner. Från Beulco köper Ternstedt Invent 
olika typer av produkter som kopplings-
system, expansionssystem och olika 
mätare. Varje år köper de också cirka 200 
stycken prefabricerade värmepumpslådor 
för villor.
 – Dessa är skräddarsydda efter våra 
önskemål och klara för installation när de 
levereras till oss. Vi har använt oss av 
värmepumpslådorna i drygt sju år nu och 
det har effektiviserat och snabbat på 
arbetet ute hos våra kunder markant, 
säger Richard Pihl, delägare i Ternstedt 
Invent.
 Han är mycket nöjd med samarbetet 
med Beulco Armatur, som han menar all-
tid har fungerat till belåtenhet.
 – De håller vad de lovar och skulle 
något problem dyka upp så löser de alltid 
detta snabbt och enkelt.

Jobbet går 
snabbare med 
värmepumps-
lådorna

Arenastaden i Växjö är på väg att bli ett av Sveriges främsta idrotts-
områden. Under 2010 har nybyggnation av fyra nya arenor påbörjats 
eller planerats i kommunen. Jochnicks Rör är installationsfi rman. 

KompLätt
gör det lätt för montören

Främst är det kulventiler, slangar och vat-
tenmätarkonsoler som kunderna efterfrå-
gar. 
 – Beulco Armatur ger bra service, de är 
lätta att beställa av och har snabba leve-
ranser. Även när det gäller specialproduk-
ter, vilket är ännu viktigare eftersom dessa 
ofta behöver levereras snabbt, säger 
Daniel. Många kunder vet exakt vad de vill 
ha för produkt och märke. Lundagrossis-
ten lägger då en beställning till Beulco 
Armatur som levererar denna omgående. 
Två till fyra gånger om året kommer också 
Beulco Armaturs säljare Henrik Areklew till 
Lundagrossistens butiker i Stockholmsom-
rådet för demovisningar av produkter.
 – Fast han tittar in andra dagar också, 
byter ett par ord och hör så att allt fung-
erar som det ska. Det betyder mycket att 
ha en sådan personlig kontakt, säger 
Daniel Hedberg.

Lundagrossisten är en av de sto-
ra VVS-grossisterna i Sverige och 
har haft Beulco Armaturs pro-
dukter i sitt lagersortiment så 
länge butikschefen i Bromma, 
Daniel Hedberg, kan minnas.

WSP är ett globalt analys- och teknikföre-
tag som erbjuder konsulttjänster för håll-
bar samhällsutveckling inom Hus & Indu-
stri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & 
Energi. Bolaget fi nns i 35 länder. På det 
svenska kontoret i Göteborg arbetar 
Fredrik Bergstedt som marknads- och 
utvecklingschef samt som uppdragsansva-
rig för VVS-projekteringar inom WSP Sys-
tems.
 – Vi har arbetat med Beulco Armaturs 
produkter länge, främst avluftare och olika 
typer av ventiler, och är nöjda med kvalitet, 

service och redovisning av produkter, 
säger han. Fredrik berättar att just redovis-
ningen är väldigt viktig eftersom varje pro-
dukt ritas in i VVS-handlingen och måste 
vara korrekt för att slutresultatet ska bli 
det rätta. 
 – Den tekniska informationen om varje 
produkts egenskaper, material, tryckfall, 
fysiska mått och andra värden måste vara 
komplett, överskådlig och lätt att förstå. 
Jag föreskriver vilka specifi ka produkter 
som rekommenderas i ett projekt, sedan 
har entreprenören rätt att byta till likvär-

diga om de önskar, säger Fredrik. 
En annan viktig del i valet av produkter är 
anpassningen till WSP Systems verktyg 
under projekteringsstadiet.
 – Vi ritar allt i 3D. Därför är det viktigt 
att produkterna har rätt fysikaliska data 
och kan lyftas direkt in i vår 3D-modell. 
Dessa modeller ska se ut som produkten 
gör i verkligheten och ha den rätta infor-
mationen inprogrammerad, säger Fredrik 
Bergstedt som är nöjd med hur detta fung-
erar gällande Beulco Armaturs produkter.

BRA OCH SNABBA LEVERANSER

www.beulcoarmatur.se

Bra redovisning av produkter
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Beulco Armatur
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Beulco Armaturs viktigaste tillgång är våra 
lojala medarbetare. Tillsammans har vi 
utvecklats i takt med företaget. Persona-
lens kompetens i kombination med enga-
gemang har fört oss framåt genom åren. 
Varje avdelning är bäst på det de gör, men 
det är framför allt vår fi na gemenskap, driv-
kraften och personalens kundperspektiv 
som gjort att vi nått de resultat vi strävat 
efter. Välkommen på en rundvandring och 
bekanta dig med våra olika funktioner.

Produktavdelning
Det pratas produkter och olika systemlös-
ningar i varenda vrå hos Beulco Armatur. 
Våra produktchefer utvecklar ständigt nya 
produktlösningar som anpassas för den 
svenska marknaden. De bevakar också 
marknaden inom våra olika produktområ-
den och är uppdaterade gällande lagstift-
ning och branschkrav. Beulco Armaturs 
produktansvariga har en hög teknisk kom-
petens och fi nns tillhands med teknisk sup-
port för våra kunder som behöver rådgiv-
ning eller har frågor kring produkterna.

Inköp och logistik
Inköpsavdelningen optimerar våra strate-
giska planer och inköp. Vi har sedan 40 år 
tillbaka ett nära samarbete med våra inter-
nationella leverantörer. Sortimentet består 

idag av drygt 10 000 kvalitetsprodukter, 
som är noggrant kontrollerade och anpas-
sade för den svenska marknaden. Vidare 
ser de till att våra lager är välfyllda och att 
logistiken uppnår högsta möjliga effektivi-
tet. Vår dagliga mission är att se till att 
transporterna samordnas för minsta möj-
liga miljöpåverkan.

Lager
Våra lagerarbetare fyller en mycket viktig 
funktion. De ser till att alla våra kunder får 
snabba och väl uppmärkta leveranser. För-
sändelserna packas enligt kundernas öns-
kemål och levereras i rätt tid till rätt plats. 
De packar även kundunika logistiklösningar 
till stora grossister. Allt är möjligt, kontakta 
oss för era önskemål.

Produktionsanläggning
Vi är specialister på att prefabricera olika 
produktlösningar som effektiviserar VVS-
arbetet. I vår produktionsanläggning sätter 
vi samman olika komponenter till större 
enheter eller hela system och levererar 
dessa färdiga för installation. Produktlös-
ningarna skräddarsys efter varje kunds 
unika behov. Vi är pionjärer inom området 
och utvecklar ständigt nya produktlös-
ningar för ett effektivare VVS-arbete. 

Marknadsavdelning
Här pågår ett intensivt arbete med plane-
ring och framtagning av informationsmate-
rial, kataloger, webb och kampanjer som 
utgår från vår marknadsplan. Det strate-
giska marknadsarbetet för oss vidare för 
att nå uppsatta marknads- och positione-
ringsmål. Vi arbetar i nära samarbete med 
Beulco Armaturs olika avdelningar.

Säljavdelning
Våra säljare fi nns nära kunden och gör 
besök över hela landet för att ge bästa ser-
vice. På huvudkontoret fi nns teknisk sup-
port i form av innesäljare och produktche-
fer som svarar på frågor. Vi hjälper till med 
produktval, dimensioneringar, informerar 
om produktnyheter, erbjudanden mm. Vi 
jobbar nära marknadsavdelningen för att 
se till att informations- och säljmaterial når 
ut till kunderna.

Reception
Ringer du 042-29 55 60 svarar Therese 
Kymell. Hon hjälper dig gärna och ser till 
att du kommer till rätt person. 
Välkommen!

Det som kanske särskiljer oss mest på VVS-marknaden är vår smidiga och fl exibla organisation. 
Vi är ett kundorienterat familjeföretag, som alltid gör vårt yttersta för att tillmötesgå våra kunders 
krav på tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Du kan räkna med kvalitet hela vägen, från den första 
kontakten, till leverans.

En av Beulcos 
viktiga kuggar
Christian Jönsson är ekonomichef 
på Beulco Armatur och har varit 
en del av företaget i stort sett 
från start. Redan 1973 började 
han arbeta på Beulco som då låg 
i Malmö. 

Vilken härlig resa detta har varit, säger han 
och berättar att han under årens lopp har 
fått möjlighet att utvecklas i takt med före-
taget. Efter ett antal år som innesäljare och 
inköpsansvarig utbildade han sig inom eko-
nomi och är idag ekonomichef. Med 
Christians långa erfarenhet spelar han en 
viktig roll inom ekonomi, men också inom 
områdena data och kvalitet. Som kvalitets-
ansvarig var han bland annat en viktig kugge 
när företaget certifi erades enligt ISO 9000. 
 – Och nu befi nner vi oss i uppstarten inför 
nästa viktiga certifi ering, ISO 14001, som vi 
hoppas kunna nå under året, berättar han.
 Han berättar att det också har varit 
spännande att medverka i de strategiska 
förvärv av företag och produkter som 
Beulco gjort och allt arbete med integration 
av dessa.
 – Jag har också varit med under en spän-
nande teknisk utveckling, från faxen till 
idag då EDI används, säger han.
 Att Christian har arbetat nästan 40 år 
inom företaget menar han har att göra 
med trivsel, förtroende och variation. Nu 
ska det bli spännande att bli en del av den 
nya vd:n Mats Sjöströms team, avslutar 
Christian Jönsson.



Välj rätt dimension på ditt expansionskärl. Testa vårt nya beräkningsprogram 
för tryckkärl, som gör det enkelt för dig att beräkna vilken dimension du 
behöver. Du hittar programmet på www.beulcoarmatur.se. Har du frågor är 
du alltid välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig!

Ny ventilguide

Ny broschyr 
om Prefab

Passa på och beställ vår Ventil-
guide, som på ett enkelt sätt 
presenterar viktiga fakta om 
de olika ventilerna. 
Du beställer den på 
www.beulcoarmatur.se

Att prefabricera olika VVS-lösningar 
är ett smart sätt att få en bättre 
totalekonomi. Läs mer i vår nya 
broschyr om bl a vårt prefabricerade 
fördelarskåp  KompLätt som vi leve-
rerar färdigt för installation. 
Beställ broschyren på
 www.beulcoarmatur.se

Välj rätt dimension på ditt expansionskärl

NYHET!

Monterings-
anvisningar 
direkt i din 
mobil
För att underlätta arbetet för 
installatörer och andra kund-
grupper har vi skapat en mobil-
version av våra produkters 
monteringsanvisningar. Det 
enda du behöver göra är att 
scanna av QR-koden i produkt-
katalogen, så kommer du till en 
mobilanpassad meny, där du 
väljer vilken produktgrupp det 
gäller. När du gjort ditt val, 
kommer du till monteringsanvis-
ningarna.

NYHET!

i

JUBILEUMSKATALOG
Vår nya produktkatalog fi nns ute nu! 
I år är det ingen vanlig katalog. Det 
är en  Jubileumskatalog, fylld med 
kvalitetsprodukter inom 11 olika 
produktområden.
 Nytt för i år är vår nya produkt-
grupp Prefab, som innehåller våra 
unika prefabricerade produktlös-
ningar som efterfrågas alltmer. Våra 
fördelarskåp KompLätt har t ex blivit 
en stor succé. 
 För att värna om miljön har vi 
begränsat våra allmänna katalogut-
skick. Önskar du fl er kataloger, ber vi 
dig göra en beställning på vår hem-
sida eller kontakta oss per telefon 
042-29 55 60. Därefter levereras kata-
logen direkt till dig med post.
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