
Bording Fronts er et dansk firma, som har specialiseret sig i at pro-
ducere fronter til køkkenindustrien samt møbelkomponenter til mø-
belindustrien, og firmaet er i dag underleverandør til mange førende 
virksomheder i Skandinavien og England i begge brancher. 
Som underleverandør er det altid kunden der er i centrum, og derfor 
er nøgleordene hos Bording Fronts, høj leveringssikkerhed, korte leve-
ringstider, ensartet kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Alt børstepudsning til 22,87 kr. i timen – garanteret

I 2013 fik Flex Trim den ide, at vi ville udvikle et fast pris koncept, hvor 
Flex Trim overtager kundens risiko ved børstepudsning og sikrer den 
højest mulige kvalitet for kunden. 

Flex Trim kontaktede derfor direktør Jørgen Kristensen, for at høre om 
han var villig til at teste det nye set-up.

I al sin enkelthed går det ud på at Flex Trim garantere en fast pris pr. 
maskine pr. år. 

Kunden bestiller de slibebørser han har behov for, og Flex Trim tager 
den fulde risiko for at kunden får den kvalitet han ønsker. 
Flex Trim sender en faktura hver måned på den aftalte pris. 

For kunden betyder det følgende:

1. 100% kendskab til omkostning (fast pris)

2. Let kalkulation pr. emne

3. Ingen risiko ved skift i produktionen

4. Ingen ekstra omkostninger ved fejl

5. En samarbejdspartner, som ønsker den bedst mulige per  

 formance på slibebørsterne

6. Høj, ensartet og kompromisløs kvalitet

7. Billigste løsning på markedet
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Mail: ordre@bordingfronts.dk
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Kontaktperson: Jørgen Kristensen

Bording Fronts har eksisteret i mere end 
40 år og udfører underleverandørarbejde 
indenfor:  

• MDF fronter og komponenter
• Finerede emner og andre pladeprodukter
• Massivtræs fronter og komponenter
• Overfladebehandling

FAST PRIS OG INGEN RISIKO

Direktør: Jørgen Kristensen



Bording Fronts har i dag 2 Bütfering børstepudsere, 2 kantpudsere 
og et profilhoved under aftalen, til en pris svarende til 22,87 Kr. pr. 
time – billigere kan de ikke gøres.

Optimal løsning for os

”For os er fast pris løsningen optimal. Som underleverandør er 
det vigtig, at vi kan lave en skarp kalkulation, som vi ved holder. 
Ved fast pris løsningen skal vi heller ikke gå på kompromis med 
kvaliteten – vi får nye slibebørster, når vi mangler, og hvis vores 
produktion ændrer sig, kan vi bestille andre børster med andre 
kornstørrelser – under fast pris løsningen.

Samtidig har vi fået os en partner i Flex Trim, som har samme 
interesse som os. 

Hvis ikke produktet lever op til den lovede kvalitet, er det Flex 
Trim som bærer risikoen” udtaler Jørgen Kristensen, direktør for 
Bording Fronts.
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