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Om Westrum AS

Westrum Karosseri ble etablert i 1949 i Moelv. Selskapets virksomhet var da 
i hovedsak reparasjon av skader og lakkering av personbiler, lastebiler og 
busser. På 80-tallet ble virksomheten utvidet med karosserimessige tilpas-
ninger på handicapbiler og ombygging av minibusser. I 2002 startet vi med 
skap-påbygg, kjølebiler og lasteplaner. 

Fra 2004 ble påbyggervirksomheten  etablert i et eget selskap, Westrum AS, 
men arbeid med karosseri og lakk fortsatte under navnet Westrum Karosseri 
AS.

I 2013 utvidet Westrum AS virksomheten med minibusser basert på Merce-
des Sprinter, og vi vil være på plass i nye  lokaler  i Spydeberg i Østfold i juni 
2015. Westrum er også etablert på Skjetten som deleier i Bilform AS, og på 
Gjøvik, i Bilskadesenteret Gjøvik AS. Vi vil fra juni 2015 også være deleier i 
Minibuss- og Varebilsenter AS i Spydeberg.

Kjent kvalitet – din sikkerhet

I Westrums produksjon benyttes kun produkter med høyeste kvalitet og 
solide merkenavn, blant disse finner du:
 
Lakkprodukter fra Glasurit - Skap fra NVC og Tarfurgo - Kjølemaskiner fra Car-
rier og ThermoKing - Kraner fra Fassi og Hiab - Bakløftere fra U-lift, Z-lift og 
Dhollandia - Varme fra Eberspächer, Webasto og DEFA - Bilinnredninger  fra 
Würth, Sortimo og Prime Design – Aluminiumsprofiler fra Hytrans.

Våre virksomheter
Westrum Direkteservice 

Westrum Karosseri og Lakk 

Westrum Varetransport 

Westrum kjøl, frys og varme 

Westrum bakløftere/ramper 

Westrum plan/tipp/kran 

Westrum Energi

Westrum bilutstyr og innredning



 

Tjenestebredde – Bransjeforståelse – Lokalkunnskap 
BDO er på kort tid blitt et av landets ledende kompetansehus innen revisjon 
og rådgivning. Vi forener vekst med et kontinuerlig fokus på kvalitet og på å 
gi de beste kundeopplevelsene. 
Vi jobber tett på næringslivet og etablerer stabile team  
med riktig kompetanse tilpasset hver enkelt kunde.

BDO - ET BEVISST VALG

BDO Hamar | Tlf: 95 76 70 00 | hamar@bdo.no | bdo.no

REVISJON
SKATT OG AVGIFT
RÅDGIVNING
FORETAKSSERVICE

Westrum Direkteservice

Reparasjon på dagen

Enten det er privatbil eller vare-/lastebil – vi tar jobben 
mens du venter! Dette er kun noen av tjenestene vi kan 
hjelpe deg med:

Små reparasjoner Kjølemaskin-reparasjon
Bakløfter-reparasjon Kraner/hydraulikk
Skadetaksering Nødreparasjon av skap

Westrum Karosseri og Lakk

På vårt karosseriverksted reparerer vi alle bilmerker og 
er avtaleverksted for Citroën og Nissan. Vi har to lakkav-
delinger – en for personbiler og en for last og buss, med 
blant annet en sprøytekabin på 25 meter.



Westrum kjøl, frys og varme

Vi bygger kjøl/frys på varebiler i alle typer og størrelser, også 
på skapbiler. Vi benytter Carrier og Thermo King kjølemaskiner, 
og fører også Euroengel Thermobokser i et stort utvalg, hvor 
du kan få temperaturer fra -24 til +30 grader.
På varmesiden benytter vi produkter fra Eberspäcker, Webasto 
og DEFA.

Westrum varetransport

Vi leverer ulike løsninger til transportnæringen. På lettskap 
benytter vi NVC/Ydreskap, som leveres i forskjellige utførelser. 
På større biler benytter vi skap-påbygg fra Tarfurgo, og vi har 
høy kvalitet på transport, FNA, FRC og sideåpning.

Gi oss utfordringen – vi tar den!



Westrum minibuss

Vi leverer Mercedes minibusser fra 9–20 seter med Bertel 
O. Steen som samarbeidspartner. Programmet dekker de 
flestes behov, fra det enkle til det mer eksklusive. 
Garanti 5 år/300.000 km.

Bilinnredning og bilutstyr

Vi har et bredt sortiment og stort utvalg av bilinnredning og 
bilutstyr. Vi leverer kvalitetsinnredninger fra Würth, Sortimo 
og Aluca.

Westrum Pickup

Vi er en komplett leverandør til pickup-markedet. Blant det 
vi kan tilby er plantopper, Y1- og Y2-skap, lasteplan, vinsjer, 
kraner, redningsbil m.m.

nordicvehicle.se
Vi är stolta över att få leverera våra kvalitetsprodukter till Westrum AS



O. K. KOMPRESSOR
SERVICE A/S
Etbl. 1985

Indre Østland største kompressorleverandør

En betydelig leverandør av
aggregater, el- og luftverktøy etc.

Gjerluveien 80 - 2320 Furnes • Tlf: 62 35 93 80 • Fax: 62 35 93 81
E-post: kjell@okkompressorservice.no

Tlf. 22 30 68 00
www.egilverne.no

Westrum plan, tipp og kran

Vi bygger lasteplan etter mål og ønsker – fra de letteste aluplan 
til avanserte transportplan. Vi representerer EuroTipper i en lett 
treveis tipplan for 2,8–7,5 tonns bruk. Innen kranpåbygg bruker 
vi Fassi og Hiab. Vi bygger spesialbiler til energi- og veivedlike-
hold, og redningsbiler med EQUIPMENT-påbygg.



Hydal Transportsystemer AS

Din bil- og industrilakkforhandler

Bil & Farve A/S startet som Glasurit-forhandler på Gjøvik i 1995.
Vi utvidet vårt produktspekter med Tikkurila-industrilakk for tre og metall i 2007.
Vårt distrikt er Hedmark og Oppland.

Glasurit er en av de største leverandørene av bil reparasjonslakk i Norge med mange
store samarbeidspartnere.
Tikkurila er en av de største leverandørene innen industrilakk i Skandinavia.

Vi satser på kvalitetsprodukter og yter god service.

Faglig kompetanse - god service

• Glasurit forhandler
• Tikkurila-industrilakk
• Spraylakk
• Båtlakk
• Karosserideler
• Sata Sprøyteutstyr
• Mirka Slipeutstyr
• Sia Slipepapir
• 3M Produkter

Vi leverer alle bilfarger på spray for hobbybrukeren. Vi leverer karosserideler fra Veng.

Vårt fortrinn på dette området
er faglig kompetanse.

Lillekollvegen 12, 2827 HUNNDALEN
Telefon: 61 17 14 22
E-post: glasso@bilogfarve.no
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www.nord-kran.no   www.fassi.com

Maria Dehlis vei 40, 1083 Oslo • Tlf. 22 80 34 60 • Faks: 22 80 34 61

WESTRUM AS
Sentralbord: 954 96 000
www.westrum.no
www.facebook.com/westrumas

Avdeling Påbygg
Besøksadresse:  Øvermarka 2, 2320 Furnes
Daglig leder/salg  Arne Westrum Tlf: 934 46 652 arne@westrum.no 
Driftsjef/deler Rolf E. Mohn  Tlf: 918 11 784  rolf@westrum.no 

Avdeling Buss 
Besøksadresse:  Elgtrekket 2, 1820 Spydeberg 
Salg Leif Engen Tlf: 982 50 001 leif@westrum.no 
Teknisk/deler Kenneth Henriksen Tlf: 418 55 001 kenneth@westrum.no

Westrum Karosseri AS
Besøksadresse:  Gjerluveien 84, 2320 Furnes
Lastebil/buss Tore Nødsel Tlf: 918 50 172 tore@westrum.no
Personbil/varebil Fredrik Nordlien Tlf: 908 98 773 fredrik@westrum.no


