TOTAALLEVERANCIER
VAN ALLE SCHILDERSPRODUCTEN EN
GEREEDSCHAPPEN,
GERICHT OP DE ECHTE
PROFESSIONAL.

VERF

COATINGS

WANDBEKLEDING

GEREEDSCHAPPEN

Bevela is een vrije verfgroothandel gericht op de professional in Midden Nederland. Als totaalleverancier
van alle schildersproducten en -gereedschappen kunt u
als verwerker voor al uw materieel bij ons terecht.
Het familiebedrijf bestaat sinds 1976 en weet hoe het
schildersvak werkt. Als verwerker staat u continue voor de
uitdaging om uw projecten zo efficiënt mogelijk in te delen,
hiervoor heeft u een flexibele partner nodig. Die partner wil
Bevela graag zijn. Wij denken met u mee, leveren de service
en producten waar u om vraagt en waar mogelijk meer. Wij
streven ernaar altijd het beste te leveren voor u!

ALTIJD DICHTBIJ
Verfgroothandel Bevela zit met 11 verkooppunten in Middenen West-Nederland zeer centraal gevestigd. Wij garanderen
dan ook dat uw bestellingen (indien voorradig) voor 10:00
uur besteld, kosteloos dezelfde dag nog worden geleverd.
Tijdens onze ruime openingstijden op maandag tot en met
donderdag van 07:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 07:00
tot 16:30 uur, kunt u gemakkelijk bij ons binnen lopen. Klant
bij 1 filiaal, betekent klant bij alle filialen. U bent overal
welkom voor het ophalen van uw bestelling, advies of een
kop koffie.

ƒ G edegen advies van professionals.
Met garantie waar nodig.

ADVIES EN PROJECTBEGELEIDING
Naast het leveren van materieel staan wij graag voor u klaar
als het gaat om advies en begeleiding op de werkplaats. Wij
kijken met u mee waar nodig, voorzien u van verftechnisch
advies en de bijbehorende garanties. Met ervaring sinds 1976
functioneert Bevela als baken van kennis in het schildersvak.
En mocht er kennis niet direct paraat zijn, zoeken we dit
graag voor u uit!
Wij kunnen u ook adviseren op het gebied van kleurgebruik
en bewerken uw foto om te laten zien hoe een object eruit
kan komen te zien. Dit kan voor uw klant doorslaggevend
zijn in de keuze voor het verstrekken van een opdracht.

BEVELA TECHNIEK
De techniekafdeling van Bevela maakt onze service compleet. Bevela techniek verzorgt advies, verhuur, verkoop,
keuring, onderhoud en reparatie van uw apparatuur en
klimmaterieel. Bij de afdeling Techniek kunt u bovendien
terecht voor elektrische keuringen (NEN 3140) en keuringen
van klimmateriaal (NEN-EN 2484/1004).

MET BEVELA KIEST U VOOR:
ƒ	24 uur per dag gemakkelijk online
raadplegen en bestellen.
ƒ	Professioneel (verf-)technische advies
en bijhorende garanties.
ƒ	Gereedschapreparaties en -keuringen
door onze eigen keurmeesters.
ƒ	Voordelige huur van professioneel
materieel.
ƒ	Een ervaren partner op het gebied
van advies, begeleiding, training en
opleiding.
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BEVELA IS
Een onafhankelijke-merkengrossier.
Een organisatie met no-nonsense-instelling.
Een trots familiebedrijf met gevoel voor traditie.
Compleet: ons assortiment bestaat uit meer dan
10.000 artikelen, van premium tot budget.
ƒ Snelle en flexibele eigen distributie: voor 9.30 uur
besteld is dezelfde dag kosteloos bezorgd.
ƒ Elke werkdag open van 7:00 tot 17:00 uur (vrijdag
tot 16:30 uur) en met 11 vestigingen altijd dichtbij.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ONS ASSORTIMENT
Bevela beschikt met meer dan 10.000 artikelen over een breed
assortiment. U kunt bij ons terecht voor:
ƒ	Ruim 10 verschillende merken lakken en coatings.
ƒ	Kitten, plamuren en vulmiddelen.
ƒ	Houtreparatie-middelen.
ƒ	Een breed assortiment rollers en kwasten.
ƒ	(Elektrisch) gereedschap van diverse toonaangevende
merken.
ƒ	Steigers, ladders, trappen en toebehoren (koop en huur).
ƒ	Glasweefsel en behang.
ƒ	Sierpleisters.
ƒ	Werkkleding.
ƒ	Spuitapparatuur en verfspuitbare verven.
ƒ	Een breed assortiment op deco gebied: laminaat-, parket- en
gietvloeren, matten, raambekleding, sierlijsten.
ƒ	Verven voor de metaal en houtbewerkingsindustrie.

ƒ K ies uit meer dan 10.000 artikelen,
van premium tot budget.

ƒ

Bestel voor half 10 en ontvang uw
levering dezelfde dag. Kosteloos!

WIST U DAT...
ƒ ... u ook 24/7 online kunt bestellen? Met uw persoonlijke
inlogcode kunt u in onze webshop ons kernassortiment
bekijken, met uw eigen prijzen.
ƒ ... Bevela de grootste voorhanden voorraad verfartikelen
in Midden Nederland heeft en wij 99% van onze artikelen
direct kunnen leveren?
ƒ	
... u ook bij ons terecht kunt voor werkkleding, spandoeken en software voor het midden en kleinbedrijf?
ƒ	
... wij regelmatig trainingen en opleidingen verzorgen in
samenwerking met onze leveranciers, bijvoorbeeld voor
houtrotreparatie?
ƒ	
... wij met regelmaat evenementen organiseren waarbij
u en onze leveranciers worden uitgenodigd? Hier kunt u
productpresentaties verwachten en producten testen.
ƒ	
... u bovenop een scherpe prijsafspraak periodiek extra
scherpe acties kunt verwachten?

EEN GREEP UIT ONZE STERKE MERKEN
VERF
Trimetal
Wijzonol
SPS
Herfst & Helder
Boonstoppel Verf
Inducoat
Jotun
Keim
Montana
Vista

COATINGS
BICCS
CoatRight
Jotun
Rust-Oleum
Sika
Mathys

WANDBEKLEDING
Vitrulan
Copagro
Eijffinger
Intervos
Rasch
Systexx
Vescom

GEREEDSCHAPPEN
SIA
Wagner
Graco
Altrex
Wienese
3M
Flex
Fein
Rupes
Copagro

Naast bovenstaande items kunt u ook bij ons terecht voor houtreparaties. Wij bieden materialen en producten aan van:
Repair Care, Polyfilla Pro, Zusex, Den Braven en Renovaid. Ons assortiment is altijd in beweging. Kijk voor een compleet en
actueel overzicht op onze website: www.bevela.nl.

ƒ H uur professionele gereedschappen
en materieel in al onze filialen.

ONZE FILIALEN
BEVELA
UTRECHT LAGE WEIDE

BEVELA
ALMERE

BEVELA
ALPHEN AAN DEN RIJN

BEVELA
AMERSFOORT

Niels Bohrweg 171
3542 CA Utrecht
T 030 254 00 54
E utrecht@bevela.nl

Neonweg 190
1362 AE Almere
T 036 750 14 21
E almere@bevela.nl

J. P. Thijsseweg 8
2408 ER Alphen a/d Rijn
T 0172 49 47 64
E alphen@bevela.nl

Maanlander 23
3824 MN Amersfoort
T 033 45 67 100
E amersfoort@bevela.nl

BEVELA
AMSTERDAM

BEVELA
HAARLEM

BEVELA
HILVERSUM

BEVELA
UTRECHT HOOGRAVEN

Nieuwe Hemweg 3b
1013 BG Amsterdam-West
T 020 580 67 10
E amsterdam@bevela.nl

Mollerusweg 26
2031 BZ Haarlem
T 023 565 77 91
E haarlem@bevela.nl

Verlengde Zuiderloswal 5
1216 BW Hilversum
T 035 685 98 91
E hilversum@bevela.nl

Rotsoord 9b
3523 CL Utrecht
T 030 241 4025
E hoograven@bevela.nl

BEVELA
VEENENDAAL

BEVELA
WOERDEN

BEVELA
VOLENDAM

Einsteinstraat 48
3902 HN Veenendaal
T 0318 70 11 23
E veenendaal@bevela.nl

Pompmolenlaan 43h
3447 GK Woerden
T 0348 412 733
E woerden@bevela.nl

Parallelweg 20
1131 DM Volendam
T 0299 23 12 72
E volendam@bevela.nl

ƒM
 et 11 vestigingen altijd dichtbij.

HOOFDKANTOOR UTRECHT (LAGE WEIDE)
Niels Bohrweg 171 | 3542 CA Utrecht
Centraal Postadres
Postbus 43037 | 3540 AA Utrecht
Tel. 030 254 00 54 | E-mail: info@bevela.nl

Bezoek www.bevela.nl voor meer informatie, acties, nieuws en een compleet overzicht van ons assortiment.
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