


B&J 1892
Fritz Jørgensen & Carl Beck



Gennem 3 generationer

Michael B. Jørgensen Emil Jørgensen Fritz Jørgensen



Anno 1892



1892 - 1958

Hovedsæde i 
Nørregade 

Datidens ”malergade”



1900 

Produktion



1900

Butikken i 
Nørregade



Kvindelige malere anno 1900



1933

Produktion af 
egentlig maling



Produktsortiment gennem tiderne



1948

Produktionen 
flyttes til 
Søborg 



1958

Nyt
Hovedkvarter 
i Søborg 



1960

Produktionen 
udbygges 



1966

Ny lagerhal



1990

Udvidelse 
af lagerhal



1996
Fabrikken



1992

Overtagelse 
af Guldberg 
Penselfabrik



1999

Guldberg - Ny penselfabrik



Første danske 
producent der fik 
miljømærket 
"Blomsten" 

1996
Miljøet i 
højsædet



2010

Overtagelse 
af Larco



2014

Vi er med til at 
reducere CO2 
udledning



2016
Nyt stærkt 
samarbejde 
med Caparol



2016 
Beck & Jørgensen



Værdier 



Vi er et team

Vi samarbejder på tværs af funktioner

Vi er stærkere sammen end hver for sig

Samarbejde



Vi respekterer hinanden

Vi er selvstændige og tager ansvar

Vi ser muligheder fremfor begrænsninger

Ansvar



Vi er kvalitetsbevidste

Vi har en stærk miljøprofil

Vi er partnere

Vi har fokus på kundens behov

Vi møder vores kunder i øjenhøjde

Tryghed



Vi er innovative

Vi har viljen til at lære og udvikle os

Vi er kompetente og professionelle

Udvikling



Vi lærer af vores fejl

Vi taler med og ikke om hinanden

Vi giver hinanden ærlig feedback

Ærlighed



Udvikling



Toneservice



Teknisk Service



Salgsteamet



Hurtig levering



16 kundecentre

Vi dækker hele 
Danmark . . .

Frederiksberg



Kundecenter 
Aalborg 

Ny adresse



Kundecenter
Aalborg



Sidste nye 
kundecenter

Slagelse





Vi ser muligheder
fremfor 
begrænsninger





Nye spændende 
produkter og 
arbejdsmetoder



Care 5
Danmarks første 
maling med den blå 
krans



Care 5
Vi er stadig et skridt 
foran . . .



Care 5



Bare Kvinder



Bare Kvinder



Ram Plet



B&J Golf



Temadage



Fisketur



Leverandør til Parken



Leverandøre til
Color Line Terminal, 
Hirtshals



Leverandør til 
Magasin du 
Nord



Leverandør til 
DTU



Leverandør til 
Jægersborg Kirke



Leverandør til
fantastisk 
kunst i Brande





















Strategi 2020

Vi er på vej . . .
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