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Hvem står bag Bjerring

Historien bag
Bjerring
BJERRING ejes af 
Børge Bjerring, som 
har mange års erfaring 
indenfor branchen.

I perioden 1987 til 1991 
var Børge Bjerring la-

gerforvalter ved Haki stilladser. Her henvendte 
Muskelsvindfonden sig for at høre, om Haki 
havde mulighed for at lave nogle lette og hurtige 
salgsdiske.

For Børge Bjerring, skabte denne udfordring in-
teressen for udlejning af materiel til koncert-
branchen, og i løbet af hans tid hos Haki og Cito 
stilladser, udviklede dette arbejde sig. 

I 1996 mødte han Kari & Henrik Falk Magnussen 
fra Stilling, som solgte SunSwim scenepodier, 
og som også havde Sunstill der solgte scene-
teknik, teater og biograf stole mm. Det blev til et 
hurtigt venskab, og i april 1997 købte Børge Bjer-
ring udlejningsdelen i Sunstill, og startede fir-
maet Dansk Scene og Materielservice – DSM i 
daglig tale. Inden for kort tid, øgedes mængden 
af podier fra ved købet, en beholdning på 60 m2, 
til en lagerbeholdning på 250 m2.

I 1998 købte Børge Bjerring også salgsdelen og 
dermed Sunstill, og ændrede firmanavnet til 
DSM/Sunstill. Efter en tilværelse i Hørning flyt-
tede DSM/Sunstill i december 2005, til Fruering 
ved Skanderborg.

I 2009 blev DSM/Sunstill så til DSM/Sunstill ApS. 
Det blev dog til en kort fornøjelse, da finanskri- 
sen holdt sit indtog, og som det skete med så 
mange andre virksomheder i perioden, blev 
DSM/Sunstill også ramt af forkert bank på et 
forkert tidspunkt.

Efter salg af udlejningsdelen oprettes så virk-
somheden Sunstill ApS.

Efter en kort betænkningstid i 2019, tog Børge 
Bjerring beslutningen om at komme tilbage 
med virksomheden BJERRING, som holder til i 
Give i dag.

I dag drives BJERRING af Børge Bjerring selv,  
og i stort omfang med indlejede hands med er- 
faringer inden for de forskellige opgaver.

På grund af bruddet med Sunstill er vi vendt til-
bage til det gamle podie navn SunSwim. Det er 
stadig Danmarks bedste og mest solgte podie- 
system.

BJERRING leverer materiel og udstyr til teatre, 
kulturhuse, idrætshaller, skoler, institutioner, 
lufthavne, messecentre, butikscentre, telt- og 
servicebranchen, samt andre offentlige og pri-
vate virksomheder.

Vi er leveringsdygtige i scenepodier, teleskop-
tribuner, tov og båndafspærring, scene tekstiler, 
truss, auditorie stole, konference og biograf- 
stole, vægmonterede stole, elektriske og ma-
nuelle hæve/sænkegulve, stabelstole, borde, 
mm.

De fantastiske SunSwim podier kan købes hos 
BJERRING, ligesom vi også udlejer SunSwim 
certificerede podietribuner og scener.

BJERRING har indgået en agentaftale med ELJ 
Sverige – og er således i dag, den danske del af 
ELJ: ELJ Danmark, som er specialist på borde, 
stole, afspærring, kontormøbler, cafe møbler 
mm.

Vi håber at gamle og nye kunder vil bruge  
BJERRING og de erfaringer og ekspertiser, der 
er i virksomheden.

Podier

Mini scene
En scene i en fart. Rul scenen ind og klap ned 
– mini scene 2,44 x 2,88 m, højde 41 eller 61 cm. 
Se mere på vores hjemmeside.

SunSwim Rapid
SunSwim Rapid podie med indendørs lys brun/
sortbejdset plade. Med standardhjørner. 
Standard indendørs podierne kan leveres med 
parket, linoleum, tæppefilt mm. 
SunSwim Rapid podierne leveres også med 
udendørs og letvægts skridsikre plader, samt 
med multihjørner.

Special scener
Med SunSwim scenepodierne har 
du mulighed for at få podierne 
produceret i specialmål.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

SunSwim Vario & Intergral Saxpodie
SunSwim Vario Saxpodiet justeres på saxbenene før 
podiet vendes. SunSwim Intergral Saxpodie justeres 
med et håndtag i begge ender, og kan justeres når 
podiet er vendt/opstillet. Podierne kan leveres med 
parket, linoleum, tæppefilt mm.

BJERRING scene
BJERRING SunSwim Scene, er opbygget af 
Originale SunSwim scenepodier, med hejs-
bar overbygning, med fortæppe, svingbare 
sidetæpper, bagtæppe, samt inddækning af 
sceneforkant. Mulighed for yderligere ind-
dækning af sidescener. Specialbygges efter 
opgaven.

SunSwim Vario Saxpodie

SunSwim Rapid
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Teleskoptribuner og
minitribuner

Bjerring SL-T

Bjerring SL-4

Auditoriestole

Bjerring SL-1

BJERRING leverer auditoriestole i forskellige typer. Er der et 
ønske om en specielt stol, eller efter eget design, kan vores 
designere være behjælpelig med dette.
Auditoriestole leveres med forskellige skriveplade typer, faste, 
samt flere typer af vipbare skriveplader. Tilbehør til de fleste 
stole: armlæn, el stik, usb stik, høj eller lav ryg m.m.
Kontakt os allerede i ide- og planlægningsstadet, så kan vi og 
vores designere være behjælpelig med mulighederne. 

Mulighederne er mange – 
herunder ses et lille udpluk.

Bjerring SL-3

BJERRING Auditorie stole tilpasses den enkelte opgave.

Vario teleskoptribune – maksimal fleksibilitet

VIP teleskoptribune

BJERRING Teleskoptribuner produceres efter mål og muligheder i 
lokalet. Vi leverer teleskoptribuner til idrætshaller, teatre og kul-
turhuse, samt til udendørs brug. Stort program af tribunestole til 
teleskoptribunerne. Mini teleskoptribunerne leveres med sæder 
eller bænke. Let og hurtigt at flytte. Med Vario teleskoptribunen er 
der mulighed for at vælge mellem siddepladser eller stå pladser. En 
meget stærk og fleksibel tribune.

Bjerring Newton

Stort udvalg af sædetyper 
Sæderne har en glat overflade 
med ergonomisk profilering 
og afrundede kanter hvilken 
giver sikkerhed og komfort 
ved brug. Sædet er bestandig 
mod høje og lave tempera-
turer og UV-stråling.

Bjerring SL-2

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Bjerring 06

Mini tribuner
Mini tribunerne er vipbare og 
kan leveres i special mål efter 
muligheder og kundeønske. 
Leveres i 2 og 3 rækker.  
Mini tribunen model BB med 
3 rækker, består af 5 moduler 
som køres ind i hinanden. 
Total bredde på 8,75 m og har 
plads til 50 personer total.

Mini teleskoptribune
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Afspærringsstandere 
– med bånd eller reb

Hæve-/sænkegulve
og podier

Båndafspærring
Stort og varieret udvalg af robuste 
standere med enten båndafspærring 
eller rebafspærring. Standerhøjder ca. 
1 meter. Båndafspærring kan også fås 
til vægmontering. Både gulvstandere 
og vægmonterede bæltehuse har 
mulighed for magnetisk fastgørelse.

Post and rope
Reb i flere farver i velour eller 
polypropylene på 1,  1,½ eller 
2 meter men kan også leveres 
på specialmål.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Båndene findes i forskellige 
farver og kan leveres med 
eget tryk. 

Elektrisk hæve-/sænke podier/gulv
BJERRING’s elektriske sceneplatform TT-NPE er en enhed, 
der bruges til automatisk styring af scenetopografi.

Alu-Top hæve-/sænkegulv

BJERRING SP Stage Floor
BJERRING SP Stage Floor, 
bruges primært til at konfigurere 
scenens rum (scenegulvet) samt 
til transport af dekoration eller 
instrumenter. 

Vi tilbyder scenegulvet med 
løfteelementer produceret af det 
franske firma SERAPID.

Alu-Top hæve-/sænkegulv
Alu-Top er et manuel eller 
elektrisk hæve-/sænke gulv/
podie. 
Standardmål 1x2 m, standard-
højder 20, 40, 60 og 80 cm 
over gulv. 

Gulvpladen kan ændres til 
f.eks. parket eller andet.

Den elektrisk drevne platform 
har en saksekonstruktion med 
skruegear. Platformens opbyg-
ning gør det muligt at montere 
platformen på armeret beton-
gulv eller stålramme.
Toppen af platformen kan være 
lavet af praktisk talt ethvert 
materiale, f.eks. gulvbrædder, 
skridsikker krydsfiner eller glas.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.
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Tekstiler – totalprogram indenfor 
teater og event

Dansevinyl, event- 
og showfloors

Scenemolton i mange far-
ver. Vægt 300 & 325 g/m2. 
Scenemolton leveres også i 
følgene typer: Scenemolton 
CS - Stardust - Chromakey 
Der foreligger også akustisk 
test på vores scenemolton 
– bredder 2 og 3 m.
Søster produkterne til 
molton: Calmuc & Bolton. 
Vi levere i lbm, hele ruller, 
og syet efter mål.

Bobinette
Vi har det totale program 
inden for Bobinette. Flere 
bredder og typer. Vi levere 
i lbm, hele ruller eller syet 
efter mål. Se eller download 
vores brochure på vores 
hjemmeside.

Rullemolton 
i scenemolton 
og dekomolton.
Rullebredder 20, 
40, 60, 80 og 100 cm 
– alle med en rulle-
længde på 60 m. 
Leveres kun i sort.

Stort udvalg 
Et stort udvalg af dansevinyler, event- og show-
floors, spejl vinyler og gloss floors til alle formål. 
Ballet, nutidig dans, jazz dans, hip-hop, flamingo, 
step, irish dans, standarddans mm. Endvidere har 
vi et stort udvalg af materialer til afdækning 
af halgulve. 

Pas godt på dit gulv
Sæbe til rengøring 
og vedligeholdelse 
af dansevinyl.
Cleaning Kit an-
vendes når danse-
vinylet trænger til at 
få gendannet frik-
tionen.

Samos Plus – Messetæpper
Samos Plus er et skridsikkert tæppe til teatergulv, 
hvor der bla. kan males på tæppet. Rulle bredde  
210 cm – vægt 650 g/m2 – natur eller sort.

Standard Expo messe-
tæpper, leveres i mange 
farver, rulle bredde 2 m 
– rullelængde 50 m.

Vinyltape
Vinyltape i mange 
farver og varianter.

Cleaning kit for dansevinyl

BJERRING Print
BJERRING VARIO PRINT er et trykt dansegulv, 
der kan tilpasses til dit design. Brugerdefinerede 
design er ikke kun begrænset til små gentagel-
sesmønstre, men kan være grafik eller design i 
fuld gulv. Udskrivningsprocessen bruger UV-
hærdet og UV-resistent blæk til en holdbar trykt 
overflade.

Expo messetæpper Samos Plus

1 – UV ink layer (Wear Layer)

2 – PVC Layer

3 – PVC Layer
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Sceneteknik Hjul, hængsler, beslag
og meget andet

Tæppetræk, scenetræk herunder standard 
scenetræk eller opruller træk. Stativer i alle 
størrelser og løfte kapacitet. Se eller download 
vores brochure på hjemmesiden.

Truss
Vi leverer truss i alle 
størrelser som findes 
på markedet. 
Lige, Trekantet, firkantet, 
runde samt special løsninger.
Stort tilbehørsprogram til truss, 
samt couplers og clamps.

Economic 1 drejehjul Economic 1 drejehjul 

med bremse

Economic 2 Skildpadde/

Turtles

Hæve/

Sænkehjul

Teater og kulissehjul fra BJERRING
Bjerring har et total program af hjul til 
teater og underholdningssektoren. 
Hæve-/sænkehjul, turtles/skildpadder, 
standardhjul, specialhjul, alle i mange 
forskellige typer, byggehøjder og 
belastninger. Vi lagerfører også 
hængsler, stikhængsler til teater-
branchen. Se eller download vores 
brochure på vores hjemmeside.

Air Padde/

Air Turtles

Mecanum 

hjul

Mecanum hjulet – nyt superhjul
Hjulet der kan det meste, med den 
rigtige setup og motor.
Bevægelsesmuligheder:

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Truss 290-3 

Trekant truss

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.
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Projektionslærred Borde & stole

Klapborde – Ståborde 
Klapborde og ståborde i 
forskellige typer. Lige fra 
træ til plastborde. Alle vores 
borde er af høj kvalitet.

ELJ Ark Big Alex Smart Norman Buffalo

Inca

Banket style Dinner style

Cafe

Projektionslærreder leveres i alle 
størrelser med øjer, lomme eller 
til anden form for ophæng. Vi 
leverer lærreder til for- og bag-
projektion, eller lærreder der er 
til både for- og bagprojektions, 
samt andre typer for lærreder.

Opruller lærred
Opruller lærredet leveres og 
produceres i flere bredder og 
højder og tilpasses lokalet. 

Lærred til front- og bagproduk-
tion eller til både for- og bag- 
produktion. Vi leverer også lær-
reder monteret på ramme og 
rammer med ben.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Mulighed for at få lærred-
erne i forskellige typer og 
farver. Kontakt os for disse 
muligheder.

Stabelstole – modeller til enhver smag 
Stilfulde og praktiske stabelstole, som passer til alt – lige 
fra  frokoststuen, konferencen, festsalen og til brylluppet. 
Med eller uden polster.

Klapstole – med og uden polstring 
I sortimentet findes produkter i forskellige design, 
farver og materialer, hvilket betyder, der findes 
noget til de fleste lejligheder – uanset om det er 
mødelokalet eller frokostrummet
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Stadionstole
– til de store oplevelser

Vægmonterede stole 
– en elegant løsning

Stolene leveres med manuel eller automatisk sædelukning. Flere 
forskellige farver, med eller uden ryg. Som tilvalg kan tilbydes 
avisholder monteret på bagsiden af sædet. Farver på stel: 
Graphite, Gray, White. Farver på sæde/ryg: Oak, Graphite, Gray, 
eller White. Stolene kan leveres med tynd polster, eller special-
polster til brug på hospitaler. Stolen er meget rengøringsvenlig.

En meget stærk og robust stol.  
Særdeles rengøringsvenlig.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Bjerring
Abacus bronze

Bjerring
Abacus silver

BJERRING Olimp 
Stadionstol
Den traditionelle stærke og 
robuste stadionstol. Stolen 
kan gulvmonteres samt 
monteres på optrin. Mulig-
hed for bøjleforstærkning 
i ryggen.

BJERRING Abacus Stadionstol 
Abacus er en bommonteret stol, 
uanset om monteringen er på 
gulv eller optrin. Stolen kan 
justeres sidevejs med større eller 
mindre c/c afstand mellem 
sæderne. Tilbehør til Abacus: 
armlæn, kopholder samt skrive-
plader til stolene. Tilbehøret kan 
eftermonteres. Stolene kan også 
leveres med forskellige typer 
polster, samt kan anvendes til 
VIP stole.

Bjerring Olimp

Bjerring  Baco VIP

Bjerring
Abacus  gold

Når det skal være ekstra godt
BJERRING VIP stadionstole med 
polster efter hvor stolene er placeret. 
Mulighed for logo, kopholder og 
skriveplade i nogle af modellerne.

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.



Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Tykhøjetvej 20
Hal 5, 7323 Give  
Tlf. +45 42 70 52 06 
salg@bjerring-sales.dk
www.bjerring-sales.dk

Leverandør i professionelt 
materiale og udstyr til alle 
arrangementer.


