


FERREO

Siden 1948 har Ferreo leveret løsninger i 
rustfrit stål. I dag indgår Ferreo som et han-
delsmærke i BEMA Gruppen og varetager hele 
gruppens produktion i rustfrit stål.

Ferreo fokuserer især på procesudstyr som 
f.eks. inddampere, varmevekslere, fluidbeds, 
posefiltre, forskellige typer tanke, tørrekamre 
og cykloner.

BEMA Gruppen: BEMA A/S blev etableret i 
1947 og har de sidste 20 år specialiseret sig i 
teknologien omkring transportsnegle. Virksom-
heden er ordreproducerende og arbejder tæt 
sammen med kunderne om løsningerne, så de 
nøjagtigt passer til kundens behov. BEMA har 
overtaget virksomhederne Acta Recycling A/S 
og Ferreo A/S og dannet BEMA Gruppen, der 
leverer specialiserede løsninger til professio-
nelle kunder.
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Alle Ferreos produkter er tilpasset kundens 
behov og udvikles i et tæt samarbejde med 
den enkelte kunde.

Arbejdet med rustfrit stål er en proces, som 
Ferreo har samlet under betegnelsen Steel 
Performance. Processen sikrer, at projektet 
føres sikkert gennem hele forløbet fra den 
indledende afdækning af kundens behov over 
den konkrete specifikation til den endelige 
produktion og igangsætning.



STEEL PERFORMANCE
FERREOS STEEL PERFORMANCE ER ET UNIKT VÆRKTØJ 
TIL AT SKABE PERFEKTE LØSNINGER I RUSTFRIT STÅL.

De seks elementer i Steel Performance sikrer 
tryghed fra start til slut:

Bemærk: 
BEMA A/S er ISO-9001 certificeret.
BEMA er registreret til at kunne producere udstyr i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1935/2004.
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1. Know how – vi har lang og solid erfaring 
med rustfrit stål, der kræver ganske 
særlige kompetencer

2. Risikostyring – vi arbejder efter nøje 
definerede milestones og inddrager 
brugeren, kunden, leverandøren og alle 
andre interessenter i projektet

3. Kvalitetsstyring – alle led i processen sty-
res efter beskrevne kvalitetsstandarder

4. Specifikation – alle processer etableres 
efter forudgående specifikation

5. Procesoptimering – vi arbejder altid efter 
at optimere effektivitet, tidsforbrug og 
materialehåndtering

6. Produktionsflow – alle dele i produktio-
nen afstemmes med henblik på størst 
mulig effektivitet og med henblik på at 
reducere evt. fejl

Besøg vores hjemmeside og få yderligere inspiration: www.bema.as



BEMA A/S
Bredholm 3
DK-6100 Haderslev 
Denmark
www.bema.as
T: +45 7452 1621
info@bema.as

Produktionshaller: 6.700 m2 – Administration: 800 m2 – Grundareal: 35.000 m2 – Stiftet: 1947
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