
Din specialist i bolte, skruer
og gevindstænger

Intet er for småt, for stort eller for specielt

Hos BC-Technic handler vi ikke med virksomheder, vi handler 
med mennesker. At yde en ekstra god service er en del af vores 
DNA. Vi lytter og møder dig, der hvor du er, så vi kan give dig  
den bedste rådgivning. Vores lange erfaring og indgående  
branchekendskab gør, at vi ofte kan forudse dine behov og  
hurtigt hjælpe dig med at finde frem til den mest optimale 
løsning – hvilket sparer dig for både tid og penge.       

Kort behandlingstid og 
garanteret levering

En del af vores helhedsorienterede service er kort behandlingstid 
og hurtig levering. Det, der driver os, er vores passion for kvalitets- 
produkter og lysten til at hjælpe dig videre. Uanset størrelsen 
på din virksomhed eller bestillingsliste vil du opleve, at din ordre 
altid bliver fulgt helt til dørs. Vi lægger os gerne i selen og rykker 
hurtigt, når der er brug for det, så du kommer godt i mål med dit 
projekt.   

Vi er et stærkt team, der er top-motiverede for at hjælpe dig. Hos 
BC-Technic får du altid en personlig service, og vi specialpakker 
din ordre med det præcise antal, du skal bruge, så du 
undgår spild og unødige udgifter.

Vi ser os selv som din samarbejdspartner – ikke kun din leverandør. 

Vi skaffer det,
de andre ikke kan

Den bedste, hurtigste og  
mest fleksible løsning

Vi hjælper dig, der hvor du er:

StålindustriByggeri Off-shore

SpecialindustrierVind, energi & sol
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Kvalitet, fleksibilitet og 
service siden 2006 Skru op for kvaliteten Skru op for kvaliteten

Det hele startede med et problem; Entreprenør Christian  Hansen 
var blevet træt af dårlig kvalitet og høje priser på de bolte og 
 skruer, han brugte, når han opførte stålkonstruktioner. Sammen 
med  datteren Bethina S. Hansen, som er cand.merc Logistik/
Ledelse,  besluttede han sig for at løse problemet – og det blev 
starten på BC-Technic, der siden 2006 har været  leverandør  af alt 
inden for bolte, skruer og anden befæstelse. I dag har Bethina S. 
Hansen helt overtaget virksomheden, som holder til i Rødekro. 

Intet er for småt, for stort  
eller for specielt

Virksomheden er vokset med sine kunder og servicerer nu både 
 bygge-, stål-, off-shore- og vindmølleindustrien, og  leverer med 
sin høje ekspertise også til specialindustrier.

Det er ikke tilfældigt, at vores motto er ”intet er for småt, for stort 
 eller for specielt”. Alle vores medarbejdere har eksper tisen til  
at kunne servicere vores kunders særlige forespørgsler. Fordi  
vi er specialister inden for vores felt, er de komplicerede niche-
produkter ligetil – bare test os.

Vi leverer, hvor andre ikke kan 

Vi vil være den leverandør på markedet, der leverer, hvor andre 
ikke kan. Vores mission er at levere kvalitetsprodukter til vores 
kunder, og derfor håndplukker vi alle vores leverandører. Vi vil 
kende vores  pro ducenter, så vi ved, hvad vi sælger. Det er din 
 garanti for et godt produkt – hver gang.     

Bolte og gevindstænger
Bredt og dybt sortiment i forskellige typer stål, rustfrie 
varianter og specialmaterialer som nylon og messing. 
Stål fås i klasse 8,8-12,9 og rustfri i A2-A4. I denne 
kategori finder du bl.a. firkantede bolte, T-hoved bol-
te, sekskantede skruer og skruer med cylinderhoved 
eller undersænket hoved. Gevindstigninger fås som 
standard, fingevind, UNC-stigning eller UNF-stigning i 
ønskede længder. 

Kontakt os i dag på tlf. +45 6915 6816
– så finder vi det rigtige produkt til dig 

Skruer
Bredt sortiment af selvskærende skruer, boreskruer 
og CE-mærkede træskruer (DIN- og ISO-standard).
De selvskærende skruer har konisk eller cylindrisk 
krop og en spids ende, der sikrer en let montage. 
Boreskruerne har spidser, der gennemborer tynde 
materialer som fx metalplader og hård plast uden at 
bore for. Træskruer/Dynaplus fås med sekskantet, 
fladt, rundt eller forsænket hoved.   

Møtrikker
Vi har alle tænkelige typer møtrikker, som fås i mange 
slags overflader – herunder ubehandlet, FZB, FZV og 
ZinkFlake. Stålet er klasse 8-12 og A2-A4. Her finder 
du standard sekskantede møtrikker i høj, medium og 
lav, selvlåsende møtrikker, flangemøtrikker med og 
uden fortandning, koblingsmøtrikker, vingemøtrikker, 
butterfly møtrikker, buemøtrikker eller højkvalitets 
svejsemøtrikker.    

Speciel
Her finder du bl.a. U-bolte, vantskruer/badunstrammere, 
karabinhager og kæder. Specialvarer er vores ekspertise, 
og vi har et stærkt netværk af specialleverandører, så 
du aldrig skal gå forgæves med en forespørgsel hos os. 
Med vores store branchekendskab og erfaring hjælper 
vi også gerne med rådgivning, så du får det helt rette 
produkt til dit projekt. 

Skiver
Vi har skiver til alle slags formål og et stort udvalg af 
specialprodukter. Her finder du både almindelige stål-
skiver, fjederlåseskiver, låseskiver, låseringe, skærm- 
skiver og et bredt sortiment af specialløsninger.
Skiver har mange forskellige anvendelsesmuligheder. 
Vend dine behov med os – vi rådgiver gerne ud fra dine 
krav til materiale, overflade og formål. 

Fixing
Stort udvalg af ekspansionsankre, nylonplugs,
betonskruer og popnitter i materialer som stål, A2-A4, 
aluminium og messing. Her finder du fixing og bygge-
materialer, inklusiv mekaniske og kemiske ankre. 
Vi har mange forskellige løsninger til både træ, beton, 
mursten og gipsvægge. 
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