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Klar for fremtiden med 91 års erfaring 

Lyd og bilde spesialisten BMH med over 90 års erfaring smelter sammen med Bergens 

fremste elektroinstallatør av styringssystemer og smarte hus BEA. 

Det nye selskapet BEA Lyd&Bilde blir et helt unikt fagmiljø innen moderne lyd og bilde 

løsninger for både private og bedrifter. – Kombinasjonen av vår kunnskap, produkter og 

løsninger passer som hånd i hanske med BEA sin kompetanse innen elektro og 

styringssystemer, sier Edward Lygre fra BMH. Han blir daglig leder i det nye selskapet. -Vi har 

samarbeidet i lang tid på mange prosjekter og ser at det er et stort behov for et 

spesialistmiljø som kan hjelpe Bergenserne med planlegging og gjennomføring av alt fra 

enkle installasjoner til de mest komplekse løsningene.  

Fremtidens løsninger er tilgjengelig allerede i dag med styring og full integrasjon av boligen 

eller kontorets lyd og bilde, lys, varme etc. I tillegg til full kontroll og enkel betjening via 

mobil, nettbrett eller annen ønsket innretning sparer man både strøm, penger og miljøet.  

-Mange går rundt med den forestillingen om at dette er veldig dyrt og komplisert, men det 

trenger det overhodet ikke være forteller daglig leder i BEA, Helge Dyrøy. – De riktige 

løsningene enten det er i nytt hus, rehabilitering av gammelt eller kontorlokaler får vi på 

plass til ønsket budsjett. Nøkkelen er at vi blir involvert tidlig nok i prosessen slik at det kan 

planlegges og gjennomføres riktig i forhold til kundens behov og ønsker, fortsetter han.  

-Hvorfor skal man kun se på tv i stuen ofte med dårlig lyd, når man kan ha innfelte skjermer 
og god lyd fra innebyggende og trådløse høyttalere akkurat der man vil? Tenk å ligge i 
badekaret å se på vinteridrett, eller ta en dusj til favoritt spillelisten på Spotify? Det er jo så 
enkelt å få til sier Edward.  
 
BMH har levert kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører til Bergensere i 91 år. Det nye 

med BEA Lyd&Bilde er at alle nå får muligheten til å ha kvalitetsprodukter med skjult 

montering og enkelt betjening. Alt fra en leverandør – fiks ferdig! 

 

For mer informasjon eller spørsmål, vennligst ta kontakt med: 

Daglig leder BMH, Edward Lygre  Telefon: 907 36 560 Epost: edward@bmh.no 

Daglig leder BEA, Helge Dyrøy  Telefon: 911 51 739 Epost: helge@b-e-a.no 


