BEDRIFTSPROFILEN
Dette er Rico Campers
Bilinnredning AS

Gjengen fra Rico Campers kan gjøre det meste for deg og ditt kjøretøy, i tillegg til skilt- og dekortjenester. Fra venstre: Glenn
Ove Pedersen, Nils Olaf Osnes, Sergej Krivosein (ikke lenger ansatt, erstattet av lærling Morten Sletten), Ole Johan Grinde, Kjell
Gunnar Bråtun og Hans-Kristian Hauge.

Komplett arbeidsbil
Rico Campers Bilinnredning AS på Bø
leverer alt du trenger til nyttekjøretøyet.
Det har skjedd en del siden Bernhard Osnes
startet Rico Campers på 70-tallet. Fra å være
en bedrift som i hovedsak hadde sitt virke
innen campingbil, til det som i dag er en
bedrift med tre hovedgeskjefter; bilombygging, bilinnredning samt skilt og dekor. Rico
Campers har nylig funnet seg til rette i nye
lokaler på industrifeltet Bø Øst.
– Arbeidsmengden og muligheten for effektivisering krevde mer plass, sier daglig leder
og eier Nils Olaf Osnes. Firmaet sysselsetter
i dag seks ansatte med ulik kompetanse og
arbeidsfelt.
– Fantastisk flinke og faglærte personer,
bemerker Osnes.
Bygger om biler

Ombygging av biler for mennesker med
spesielle behov er ett av bedriftens
spesialområder. Det monteres utstyr som
for eksempel rullestolheis, håndbetjent
gass- og bremsefunksjoner, tilrettelegging
av seter, rullestolfester, elektriske dører og
mye mer. Arbeidet utføres i tett samarbeid
med bruker og ergoterapeut.
Innreder etter ønske

Begrepet ”nyttekjøretøy” blir en realitet et-
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JOBB & NÆRING

• Ble startet av Bernhard Osnes i 		
1971
• Nils Olaf Osnes begynte sammen 		
med faren i 1977
• Har bygget over 4000 camping		
biler
• Fra 1990 har firmaet levert verkstedinnredning for biler og lastebiler
• Fra 2000 bygd om og tilpasset
biler for mennesker med spesielle
behov
• Flyttet inn i nybygg i 2009
• Kan levere alle typer skilt
og bildekor
• Har pr. i dag 6 ansatte
• Trenger en CNC-operatør/snekker.
(Send gjerne søknad).Tar sikte på
å være 10 ansatte i løpet av 2010.

ter at arbeidsbilen er innredet i bedriftens
snekkeravdeling. Her tilpasses hyller, skuffer
og fester nøyaktig etter kundens verktøy og
utstyr.

datastyrte fresen, sier CNC-ansvarlig HansKristian Hauge. Nøyaktigheten gjør montering enklere, og delene settes sammen som
et puslespill.

– Vi er de eneste i landet som innreder biler
på denne måten, og målet er å levere ferdigproduserte moduler for utsending til
egenmontering, sier Osnes. En ryddig og
funksjonell arbeidsbil forenkler hverdagen,
og fornøyde kunder bekrefter dette med
gjentatte oppdrag. I tillegg til verkstedinnredning tilbyr bedriften fremdeles campingbilbygging. Selv om det i dag er stort utvalg
i campingbiler på markedet, er bilene fra
Rico populære da eieren selv får være med
i planleggingsprosessen. Rico Campers
Bilinnredning AS er også opplæringsbedrift
for industrimekanikerlinjen i videregående
skole. I tillegg er bedriften Godkjent Bilverksted, Godkjent Påbyggerverksted og Bilfabrikant. Bilinnredningsavdelingen tilbyr også
motor- og kupévarmere, handsfreesystemer,
ryggekameraer, lysbjelker/ gule lys på taket
og annet bilutstyr til konkurransedyktige
priser.

Skilt og dekor

Rico Campers Bilinnredning AS har også en
egen reklameavdeling. Her produseres alt
innen skilt og dekor. For bedriftene betyr
det at de kan få både innredning og bildekor på ett sted, så tidsbruken med å få bilen
ut i drift er kortere. En investering i bildekor
er vesentlig billigere enn både annonsering
i aviser og andre medier og kundemassen
ser bilen din hver dag du er ute på oppdrag.
Nøyaktigheten til CNC-maskinen åpner
også utallige muligheter for reklameavdelingen, hva med ett eksklusivt skilt til deres
kontorlokaler eller butikklokale? Her kan
det kombineres både pvc, plexi og alu i forskjellige tykkelser som både kan lakkeres
eller folieres, det er bare fantasien som setter grenser.

Nøyaktighet

En ny CNC-maskin sørger for hurtig og
nøyaktig utskjæring av materialene.
– Gamle maler og sjablonger blir skannet
og bearbeidet på datamaskinen, og deretter kan jobben kjøres automatisk av den

Rico Campers AS,
Bøvågen 35, 4262 Avaldsnes
Tlf: 52 83 91 00 - post@ricocampers.no
www. ricocampers.no

