
Wat is de betekenis van de naam Bultena?
De naam “Bultena” wordt gedragen door een geslacht van vrije Friese boeren, dat gezeten was in de buurschap “De Bult” bij 

Bellingwolde in het Groningerland. De oude Friese vadersnaam Bult is een bijvorm van Bolle en Bulle, dit is Fries, Gronings voor 

stier of os. Dus in de naam “Bultena” zat, zonder dat wij het wisten, altijd al een verwijzing naar een stier of een os. Deze wetenschap 

samen met het onderzoek naar de sterke dieren heeft ons op het spoor gezet naar ons nieuwe beeldmerk waarin we een stieren 

c.q. ossenkop verwerkt hebben.

Daarbij komt ook nog dat in de oudheid ossen en bu� els werden gebruikt voor het hijsen van zware objecten. De pyramides in Egypte 

zijn mede door deze werkkrachten tot stand gekomen. Door dit gegeven straalt het logo kracht uit en is het de perfecte representatie 

van Bultena Verhuur BV.

De werkzaamheden die we bij Bultena dagelijks verrichten heeft altijd te maken met het tillen, hijsen en verplaatsen van (zware) objecten. 

Veel objecten moet ook op hoogte gebracht worden. Oftewel het werk moet naar de top. Iedere dag leveren onze mensen met de 

machines van Bultena topwerk. Daarom is er gekozen voor een “payo� ” die beide aspecten beloofd. Bultena, elke dag top werk.

De gedachte achter het logo

Een nieuw logo voor Bultena Verhuur BV. 
Na 27 jaar het huidige logo steeds kleine aanpassingen te hebben gegeven. 

Hebben we nu, 2018, besloten alles naar een hoger level te tillen.
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