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Foråret er godt undervejs og hos Lervad er det 
sammenfaldende med en række nye initiativer.
I 2011 samlede vi vore aktiviteter i Nørre Aaby 
og i erkendelse af, at vore produkter og ydelser 
henvendte sig til både møbel- og inventar-
branchen og byggebranchen, skiftede vi navn 
til BM Industri A/S. Siden har vi brugt en del tid 
på at rationalisere produkter og processer.
Vi har opnået en række produktforbedringer, 
som i sin helhed har højnet vore produkters 
kvalitet samt ikke mindst tilført os grundlaget 
for at kunne holde vore priser i relativ ro.

Lervad produktprogrammet har en absolut 
central plads i vore aktiviteter.
Det er derfor vor prioritet både at videreudvikle 
eksisterende produkter og gradvist at udvide 
programmet med andre gode løsninger til de 
aktive miljøer i skoler og institutioner.
X-390, som er en modulær skabsløsning med 
en bred anvendelse, repræsenterer et første 
skridt i denne retning.
Snooze, en banebrydende krybbe til børnein-
stitutioner, er et andet eksempel. Produktion af 
krybber er en yderst velkendt disciplin for os, 
men først nu tilbyder vi en krybbe i eget 
mærke.

Der er forår i luften

Prisregulering
Igennem de seneste måne-
der har vi oplevet, at en 
række af vore leverandører 
har gennemført prisstignin-
ger, ligesom vi igen ser 
stigende lønomkostninger. 
Vi er derfor nødt til at 
gennemføre en mindre 
prisregulering pr. 1. juli 2014.
En ny prisliste vil i god tid 
inden kunne hentes fra vores 
hjemmeside.

X-390, en modulær skabsløsning
X-390 er en modulær skabsløsning med en 
bred anvendelse. Skabsserien er fastlagt med 
et modul på 390 mm i bredden og dybden og 
375 mm i højden.
Modulerne leveres dels med jalousilukke og 
dels med hængslede låger, ligesom der er 
mulighed for at vælge både udvendig og 
indvendig skuffe.
Skabene er forberedt for stabling med sikker 
fiksering via dyvler i skabssiderne.

Hold dig ajour!
Check vore sites:

www.bmindustri.dk

www.lervad.com

www.flexpanel.dk

Snooze, en rigtig barnedrøm
Velfungerende løsninger til daginstitutionens 
daglige opgaver bliver stadig vigtigere.
Mange års erfaring med produktion af krybber 
har dannet grundlag for Snooze, som har 
integreret stige og helt banebrydende 
frontbetjent hovedløft.
Det sidste betyder et farvel til skråpuder eller 
anden hjælp til løft af krybbens hovedgærde.
Snooze er testet i den virkelige verden, og vi 
måtte ikke vore test-krybber tilbage!

Inspiration:
Når vi leverer teknikbænke til vores vigtige engelske marked vælger vore kunder hovedsagelig vor sløjdtang  Record 

V175, som vi leverer med særligt tilpasset montagesæt inkl. kraftige trækæber. 
Vort bestillingsnummer er: G640 06 50
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