- med skräddarsydda lösningar!

- En komplett timmerpåbyggare!

Bergs Fegen fortsätter framåt!
Under 2011 har Bergs Fegen expanderat och utvecklas mer
än något tidigare år. I takt med vår ökade försäljning av timmerbilar och kranar har vi också ökat vår kvalitets- och leverans
säkerhet vilket vi är mycket stolta över.
Vår affärsidé är närmast unik i branschen. Vi har utvecklat en
helhetslösning som komplett timmerpåbyggare. Vi konstruerar
Bergs
Fegen är kvalitetscertificerade!
och bygger flak och reden samt fungerar som återförsäljare för
kranar och hytter.
Min förhoppning är att kombinera gamla rutiner med nya
visioner och idéer. Med stöd av tidigare erfarenhet som återförsäljare vet jag vad som efterfrågas och vill utveckla vår
kapacitet när det gäller att erbjuda skräddarsydda kundlösningar. Vi på Bergs Fegen anstränger oss för att driva på
utvecklingen.

Det ställs många bra och rimliga krav på den här branschen
och det är en utmaning att klara av dem. Hög servicegrad och
en god tillgänglighet är givna ledord för oss. Vi går mot nya tider
och det kommer att krävas ännu mer av oss som påbyggare
vad gäller kvalitet och garantier. Med den kompetens och
duktiga personal som vi har idag så ser vi med tillförsikt på
framtiden. Genom att Bergs Fegen också samarbetar med
Vemservice AB i Vemdalen kan våra kunder vända sig dit för
service och eventuella reparationer.
Bergs Fegen har som mål att öka sin marknadsposition.
Det gör vi genom en långsiktig förädling och utveckling av våra
timmerbyggnationer. Vi är idag Sveriges största timmerbilspåbyggare och vår ambition är absolut att fortsätta vara det.
Robert Lanned
VD

Vi har ordning och reda!
På Bergs Fegen finner ni all produktion, service och vårt välsorterade reservdelslager under ett tak. Det är det som gör vårt företag
så unikt och bidrar till att vi har full kontroll och systematisk ordning på en order från början till slut. På Bergs Fegen jobbar vi efter
flera viktiga ledord där kundanpassning och ordning och reda tillhör de allra viktigaste.

Bergs Fegen satsar på:
• Flexibilitet - vi tillverkar det kunden vill ha!

• Kvalitet – vi arbetar aktivt med vårt kvalitetssystem
för att ständigt bli bättre.

• Hög service – vi har egen serviceverkstad och reservdelslager!

• Kundanpassning – vi gör det kunden vill ha!

www.bergsfegen.se

Ett företag med historia
Karl Rudolf Berg startade den första smedjan 1918 på ungefär samma plats som nuvarande industrilokaler ligger. Företaget tillverkar
främst vagnar och kälkar och genom åren gjordes det över 1000(!) vagnar i smedjan.
1961 bildas Bergs Smidesverkstad AB som drivs som ett familjeföretag. Efter hand byggs lokalerna ut och 1990 tog Stefan Selenbrink
och Staffan Pehrson över. Företaget hade då fem anställda och fram till ägarskiftet 2010 när Robert Lanned tog över hade antalet anställda sexdubblats. Därefter har personalstyrkan ökats med 20% vilket ytterligare förbättrat företagets kapacitet.

– En komplett timmerpåbyggare!

Sveriges största timmerbilspåbyggare
På Bergs Fegen erbjuder vi service på såväl bil och hytt som timmerreden och era timmerflak. Som Sveriges största renodlade
timmerbilspåbyggare erbjuder vi en trygghet som bara är möjlig från ett ställe. Vårt mål är att våra kunder ska få det som de vill ha
och behöver.
Vi kan också ordna lackering och registreringsbesiktning vilket kortar leveranstiderna. Tanken är lika enkel som självklar. Kunden
ska helt enkelt slippa att åka runt på olika ställen för att utrusta eller serva sitt fordon. Det ska vara smidigt och enkelt att ha med
Bergs Fegen att göra och så korta stillestånd som det bara är möjligt.

www.bergsfegen.se
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Alla har nära till Fegen!
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