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Avant Denmark A/S køber F. Bülow & Co. og samler autobranchens største 

produktbrands under én hat 

Kunderne hos henholdsvis Avant Denmark A/S – biludstyr.dk og F. Bülow & Co. kan nu se frem 

til at samle indkøb af kendte og populære produktbrands som f.eks. Alpine, DEFA, Thule, Motip, 

Britax-Römer, Recaro og mange flere hos én leverandør.  

Det er godt og vel tre år siden Brian Thaysen med sin daværende virksomhed, Avant Denmark ApS, købte 

DBU dansk biludstyr a/s i Aarhus. Ved den lejlighed samlede han de to virksomheder til det, der i dag er 

kendt som Avant Denmark A/S - biludstyr.dk. For at opretholde det positive momentum, og dermed sikre 

kunderne de bedst mulige betingelser for køb og salg af autotilbehør og relaterede produkter, har Brian 

Thaysen igen været ”ude at handle”.  

To af branchens store erfarne spillere bliver til én, når der tages hul på årets første efterårsmåned. Pr. 1. 

september 2017 har Avant Denmark A/S – biludstyr.dk nemlig købt sin sjællandske kollega, F. Bülow & Co, 

med base på Baldersbuen i Hedehusene.  

”Thomas Bülow-Jacobsen og jeg er blevet enige om overtagelse af hans virksomhed, og om hvordan vi går 

fremtiden i møde, så kunderne hos begge virksomheder kan se frem til endnu bedre vilkår, når de skal 

handle produkter fra vores store sortimenter, som vi nu samler ét sted,” udtaler Brian Thaysen. ”Vi er nået i 

mål med forhandlingerne, og jeg er både tilfreds og spændt på de mange nye muligheder, som fremtiden 

byder os og kunderne. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med det nye set-up. F. Bülow & Co. er 

en god gammel virksomhed med mange loyale kunder og lange, sunde traditioner. Der er rigtig mange gode 

elementer, vi kan tage med videre. Og sidst men ikke mindst har de nogle fantastisk gode agenturer.” 

Brian Thaysen glæder sig over, at han med sammenlægningen af de to virksomheder nu kan tilbyde 

kunderne endnu flere fordele. ”Da vi er i samme branche, og vi begge gennem mange år har koncentreret 

os om salg af tilbehør og relaterede produkter til den professionelle danske autobranche, er der naturligvis 

mange kunder, som hidtil har handlet både hos Avant Denmark A/S og hos F. Bülow & Co. Alle de kunder 

kommer vi nu til at kunne tilbyde en endnu mere fleksibel og smidig mulighed for indkøb og levering. 

Samtidig er der naturligvis kunder, som hidtil kun har handlet med én af de to virksomheder, og de får nu 

også nem tilgang til os begge. I fællesskab med kunderne kommer vi til at lave progressiv 

forretningsudvikling inden for vores område. Vi har gjort det før og gør det igen. Vi får ’to og to til at blive 

fem’, eller denne gang måske rettere ’fire og fire til at blive ti’; både til glæde for os og kunderne,” lyder det 

fra Brian Thaysen. 

Planen er på sigt at samle alle aktiviteter på Avant Denmarks nuværende adresse på Skejby Nordlandsvej i 

Aarhus N. I en kortere overgangsperiode vil F. Bülow-delen dog stadig være at finde på Baldersbuen i 

Hedehusene. Thomas Bülow-Jacobsen vil fortsat være en del af den nye virksomhed. Han får titel af 

Salgschef for B2B e-handel og bliver dermed en vigtig brik i fremtiden. ”Alt peger i retning af, at flere og 

flere af vores kunder vælger onlineløsningerne, og vi har derfor brug for en tovholder, der står i spidsen for 

at optimere den del. Både Thomas kompetencer og hans interesseområde gør ham til det oplagte valg til 

denne post. Og samtidig er det vigtig for hele projektet, at få Bülow-ånden med videre,” udtaler Brian 



  
 
 
 
Thaysen. Hvordan de øvrige ansatte fra F. Bülow & Co kommer med videre herfra vil individuelle samtaler i 

den kommende tid vise.   

Det er nogle af tilbehørsverdenens absolut tungeste agenturer, som nu bliver samlet under ét. For at 

nævne nogle få vil Avant Denmark - biludstyr.dk nu tilbyde produkter fra bl.a. DEFA, Alpine, Thule, Parrot, 

Motip, BuzzRack, Welldon, Britax, Recaro, Climair og mange mange flere. Herunder en række at de meste 

respekterede bilplejeprodukter på markedet.    

Den daglige ledelse af virksomheden vil også fremadrettet blive varetaget af Brian Thaysen og Flemming 

Skou, med Kalle Larsen som chef for indkøbsafdelingen og Thomas Bülow-Jacobsen som chef for B2B e-

handel.  

 

For mere information kontakt: 

Sous-chef Flemming Skou 

Mail: flemming@biludstyr.dk 
Tlf.: 20 81 22 00 
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