Om bedriften:
BTB Bærum Transportbyrå as ble stiftet i 1987 av Fred Haakon Larsen.
Bedriften drev med flytting og transport i inn- og utland. Etter hvert ble driften
utvidet til møbellagring og senere varehotell.
Idag eier bedriften egen lager-/kontorbygning på Skui, og fra bygningen
drives det lagerservice og varehotell. Fred Haakon Larsen er blitt pensjonist,
men datteren og svigersønnen er fortsatt aktive i den daglige driften. Datteren
Hege Renée Svendsen er daglig leder, og svigersønnen er lagersjef.
BTB jobber for å sikre trygge arbeidsplasser for våre ansatte, levere riktige
tjenester og være en ansvarlig aktør, slik at våre kunder blir fornøyd med oss
som leverandør.
I 2017 ble BTB en FAIR Transportbedrift.

Vi tilbyr følgende:
• Transport m/ kranbiler
• Transport m/ skapbiler
• Transport m/ varebil
• Lagring
• Lagerservice

• Varehotell
• Emballasje
• Utleie av kontorer
• Utleie av selskapslokaler
• Møtelokaler

BTB Bærum Transportbyrå as
Ringeriksveien 219
1340 SKUI
Epost: post@baerumtransportbyraa.no
Tlf: 67171970

Våre tjenester:

Lager
Vi påtar oss å lagre alt fra en til flere
hundre paller. Ingen kunder er for små.
Hos oss kan man lagre:
• Møbler
• Varer
• Arkiv
• Sesongbetont utstyr / messeutstyr
• Maskiner
• Gods på pall
• Lagring i bulk
• Lagring i container ute

Transport
Transport drives med kranbil, varebil, stykkgodsbil og eventuelt tilhenger. Alle
våre kunder får tilleggs- transportforsikring ved spesielle behov.
Med bilparken utføres transport med kranbiler, skapbiler og varebil. Flytting
utføres med lukkede skapbiler og flytteutstyr, og alle våre kunder har
flytteforsikring.

Selskapslokaler til leie
Lokalene er hjemmekoselige og
istedet for industrigulvbelegg, er
det parkett på gulvene. Det er
separat kjøkken og egen spisesal.
Når selskapet er ferdig spist, kan
gjestene sendes ut i behagelige
sofaer i salongen. Gjestene slipper
å sitte på en konferansestol under
hele selskapet som mange andre
lokaler har.
Våre selskapslokaler
er annerledes!

