
Kunskap, kvalitet  
och omtanke



Vår drivkraft är att alltid erbjuda 
produkter och service med kvalitet 
och hållbarhet.

År 1974 grundades Bepps, med 
verksamhet inom försäljning 
och service av maskiner för skog 
och trädgård. 2006 tog Kai Stridh 
och Alexandra von Reviczky 
över och företaget utvecklades 
vidare med kvalitet som en av 
drivkrafterna. 

Idag hjälper Bepps även till med att 
utveckla metoder och verktyg för att 
tydliggöra och prioritera vad hållbarhet 
konkret innebär för just din organisation. 
Produktsortimentet har utvecklats ytterli-
gare mot park och grönyta, med stort 
fokus på att erbjuda kunderna en trygg 
eftermarknadsservice. 

”
”

”Vi har en god anda i företaget, en  
företagskultur som alla är med och bygger 
vilket vi är stolta över. Tillsammans med 
våra skickliga medarbetare jobbar vi  
konstant med våra fyra hörnstenar:  
Kunskap, Kvalitet, Ekologi och Investering 
som speglar hur vi förhåller oss till  
våra kunder med fokus på långsiktiga  
relationer. ”

Kai Stridh och Alexandra von Reviczky



KUNSKAP

När vi väljer våra arbetsredskap och produkter, såväl 
privat som i tjänsten, vill vi kunna lita på att deras 
prestation motsvarar våra förväntningar både idag och 
över tid. På Bepps vet vi att det är kunskap om både 
arbete, produkt och underhåll som är nyckeln till ett 
effektivt resultat. Kontakta oss gärna för en diskussion 
om vilka produkter som är bäst anpassade för just ditt 
ändamål.

KVALITET
 
Hos Bepps arbetar våra skickliga servicetekniker som 
har en bred kunskap om de maskiner som finns på 
marknaden – även maskiner vi inte själva säljer. Genom 
att ständigt hålla våra tekniker uppdaterade om nya 
system, modeller och servicemetoder kan vi garantera 
dig bästa möjliga omsorg för dina produkter och 
maskiner.

EKOLOGI

Aldrig har medvetenheten varit så utbredd och 
efterfrågan så stor som idag. Hållbarhet, miljövänlighet 
och ekologi blir viktigare för varje dag. Inte sällan hör ett 
ekologiskt förhållningssätt ihop med bättre arbetsmiljö 
och hushållning med resurser. Om du vill diskutera hur 
du kan förbättra din arbetsmiljö med miljövänligare 
produkter, så hjälper vi gärna till.

INVESTERING

Ett kvalitetsköp är alltid starten till en bättre ekonomi 
på sikt. Din maskin håller längre, klarar mer arbete och 
kräver mindre reparationer, som kostar både tid och 
pengar. Det som kanske ter sig som en större utgift vid 
ett tillfälle, är i själva verket en investering både för dig 
och för din ekonomi över tid.
Om du går i tankarna att investera i en ny maskin så 
hjälper vi dig gärna att räkna på den totala kostnaden.



Vår filosofi

Vårt fokus är att ta hand om våra kunder genom att utveckla en nära 
relation med både våra kunder och partners. Ett partnerskap  
betyder för oss att vi tillsammans strävar efter att överträffa kundernas 
förväntningar baserat på vår kunskap och erfarenhet.

Tillsammans med våra partners arbetar vi för att tillhandahålla innovativa och hållbara 
lösningar och produkter. Ett partnerskap där vi är engagerade i att ständigt hitta nya 
sätt att utveckla vår hållbarhetspolicy och främja kunskap om både projekt, produkt 
och underhåll som är nyckeln till ett effektivt resultat.

”Våra nära relationer med kunder 
och partners är av största vikt. Vi  
lägger stort värde på vårt partnerskap 
och tillsammans med våra partners 
omsätter vi våra idéer och tankar  
i praktiken.”
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Anteckningar



Prenumerera på  
Bepps Nyhetsbrev … 

… och få aktuella nyheter, inspirerande artiklar, 
tips & tricks och mycket mer direkt till din mail

Skanna QR-koden  
för mer information

Bepps i Lund
Malmövägen 75
222 70 Lund

Växel: 010 330 06 66
E-post: Pro@bepps.se
www.bepps.se 


