
30 år med trapper
Der er sket meget siden 1988
BV-Trappen A/S i Thy har produceret trapper siden 1988, og er idag blandt de største trappeproducenter i Danmark. 
Vores historie som trappeproducent har haft op- og nedture, men i dag har vi et stærkt team, og føler selv, vi står stær-
kere, end vi nogensinde har gjort i vores historie.

Vi lægger stor vægt på at tage hånd om hele opgaven. Vi giver vores kunder den bedste rådgivning om Deres nye pro-
dukt, tilbyder Dem opmåling af Deres nye trappe, samt giver Dem en samlet løsning for levering og montering.  

Hos BV Trappen lægger vi stor vægt på kvaliteten i vores produkt samt at opnå en høj effektivitet i vores produktion, 
hvilket sikrer, at vi kan levere trapper i høj kvalitet, alt imens vi holder omkostningerne nede. For at opnå dette udspil-
ler der sig et godt teamwork imellem vores medarbejdere.

Læs mere om vores historie siden 1988:

BV Trappen blev grundlagt i 1988, hvor de første trapper blev produceret/leveret fra et nedlagt landbrug i Bedsted Thy. 
I takt med at salget steg, blev de gamle produktionslokaler for små, og i 2006 flyttede BV Trappen til en nyanlagt pro-
duktionsfabrik i Koldby i Thy. Produktionen var blevet opdateret, og der fulgte nye og opdaterede kontorlokaler med.

I 2008 fik produktionen igen en opdatering, da den første CNC maskine blev installeret, hvilket medførte en markant 
forøget og effektiv produktion.

I sommeren 2015 blev produktionen yderligere automatiseret 
med endnu en CNC maskine, og man følte sig godt rustet til den 
stigende efterspørgsel, der var på trapperne.

Men ”desværre” medførte en konkurs hos den største trappe-
producent i Danmark på det tidspunkt, at ordrene rent ud sagt 
væltede ind. Indkøringen af det nye produktionsudstyr, samtidig 
med en stor ordrebeholdning, medførte store problemer med 
såvel kvalitet som overholdelse af leveringstider.

Den turbulente periode, som truede virksomheden på eksisten-
sen, blev heldigvis afværget, da Michael Bjørnskov overtog ak-
tiemajoriteten og sikrede den fortsatte drift med Peter Vang som 
administrerende direktør.

I dag fremstår vi som en stærk virksomhed med fokus på kvalitet 
og overholdelse af indgåede aftaler. Selvom vi har ”rigtig” travlt, 
bevarer vi overblikket i de pressede situationer, og forsøger at give 
vores kunder den bedste service hver dag.

BV Trappen har i dag over 30 erfarne medarbejdere, der alle gør sig umage og yder en stor indsats i det teamwork, som 
kendetegner virksomheden.
Dette ses i vores ordrebeholdning, som på nuværende tidspunkt, er den største i virksomhedens historie.  Vi er synlige 
på flere byggepladser rundt om i landet og hos alle vores privatkunder, som primært betjenes via trælaster i hele landet. 
BV Trappen har i dag samhandelsaftaler med alle de store og kendte trælast-koncerner.

Vi er derfor glade for, at BV Trappen i år kan fejre,
at vi har produceret trapper i Thy i 30 år.

Da vi har forrygende travlt, medfører dette også udfordringer på leveringstiden - så ønsker man en trappe inden jul, er 
der stadig plads, men den skal snart bestilles.


