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BV Trappen sluttede 2016 i plus
Efter en turbulent periode omkring årsskiftet 2015/16, hvor det lykkedes at få videreført BV Trappen, er det på
trods af de mange udfordringer lykkedes, at realisere et positivt nettoresultat for regnskabsåret 2016
Der er i 2016, som skrevet i ledelsesberetningen, blevet brugt mange ressourcer og penge på, at få etableret
en konkurrencedygtig virksomhed. Der er således blevet investeret meget i, at reetablere selskabets
omdømme og få højnet kvalitetsniveauet, og herunder styrket organisationen bl.a. ved ny ansættelse af
nøglepersoner. Det er i dag således en helt ny ledelse, som har ansvaret for den fremtidige udvikling.
Forventningerne til 2017 er særdeles positive og ordrebeholdningen er i dag den største i selskabets historie.
Der leveres i disse måneder trapper til flere store projekter i hele Danmark. Et af de største igangværende
projekter er 140 trapper til et projekt i Vanløse, hvor trapperne efter færdig produktion på fabrikken i Thy,
bliver monteret af egne montører, som tager turen fra Thy til Vanløse mandag morgen - for at vende hjem
igen torsdag eller fredag aften.

Montage af projekttrappe i Vanløse

Det er i 2016 lykkedes BV-Trappen at få udbygget forhandlernettet således, at selskabet i dag har
samhandelsaftaler med alle de store trælaster, og der leveres ligeledes til flere af de store byggekoncerner.
Udbygningen af forhandlernettet vil fortsætte i 2017, hvor det også forventes, at de nordiske lande vil
komme til at udgøre en større del af omsætningen.
FAKTA
BV-Trappen Thisted A/S har siden 1988 produceret kvalitetstrapper i træ og er i dag blandt de største
trappeproducenter i Danmark. Trapperne bliver produceret på fabrikken i Thy, hvor en professionel og
omkostningseffektiv produktion, sikrer både høj kvalitet samt markedets bedste priser. Trapperne sælges
primært i Danmark, men også i Tyskland, Sverige, Norge, Færøerne og Grønland. BV-Trappen er tilsluttet
Dansk Trappe Kontrol.

