
For et stykke tid siden kontaktede Nobia Produktion i Sverige vores svenske Flex Trim-afdeling. Nobia var på 
udkig efter en ny børstepudser til deres malelinie, og ønskede derfor Flex Trims ekspertise i købsprocessen.
Man vurderede, at den nuværende maskine i linien havde gjort sin værnepligt, og at det nu var tid til en 
opgradering. Den gamle maskine havde rundet de 20 år.

Maskinen var udstyret med slibemateriale fra Flex Trim og vi blev derfor spurgt om, hvilken maskine vi ville 
anbefale NOBIA. Som sædvanlig, når vi får dette spørgsmål, undersøger vi, hvilke behov og krav kunden har 
- også langtidssigtet -  så vi kan sikre os, at maskinen også er brugbar om flere år.

Flex Trim er meget stolt over at være involveret i denne proces, og vi ved, at vi via samarbejde og dialog med 
kunden og maskinleverandører kan rådgive til den bedste løsning. 

- FLEX TRIM har netop hjulpet og guidet Nobia i deres søgen efter ” The Perfect surface” 
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Ny bøRSTEPudSER TIL NobIA

Nobias old brush sanding machine Nobias new brush sanding machine

I en sådan situation er det vigtigt for os, at vi ikke kun anbefaler en 
maskine, men også gerne flere leverandører, så det er kunden selv, 
som vælger, hvilken maskine/leverandør de ønsker at samarbejde 
med. 
Flex Trim ønsker altid at være neutral i valget af maskinleverandør, 
da vi samarbejder med de største maskinleverandører på markedet. 

FACTS AbouT NobIA

Nobia Ab
Klarabergsviadukten 70, A5, 

Stockholm
P.o box 70376

SE-107 24 Stockholm
Phone +46 84401600

info@nobia.com

Nobia is Europe’s leading kitchen specialist 
with some twenty strong brands

• Manufacture more than 140,000 cabi-
nets pr. week 

• They meet more than 60,000 consum-
ers in their stores

• Approximately 6,000 employees
• Net sales of about SEK 13 billion 

Nobia Production Sweden AB undersøgte en del maskiner på markedet, inden de besluttede sig for en test med 
en maskine fra HOMAG i Tyskland. Valget på netop denne maskine blev truffet i samarbejde med Thomas Frick 
AB, som er homags forhandler i Sverige.
Da Flex Trim også har en afdeling i Tyskland, kunne vi nemt sende vores tekniker, Timo heile, afsted og assistere 
ved demotesten af maskinen. Flex Trim kunne således følge med i hele processen og også assistere i selve test-
slibningen. På denne måde har Flex Trim været med igennem hele processen i forbindelse med Nobias søgen 
efter en maskine.

Efter testturen til Tyskland besluttede Nobia sig for børstepudseren fra homag.



Jonny Claesson fra Nobia Production Sweden AB udtaler, at han i dag er meget tilfreds med investeringen i 
den nye børstepudser. Også selv om slibningen med deres gamle børstepudser var tilfredsstillende, er han 
alligevel meget glad for skiftet. Dette skyldes, at de yderligere har oplevet en tidsbesparelse i indstillingen af 
maskinen samt en besparelse i deres forbrug af slibebørster.

Ligeledes er det betrykkende at vide, at Nobia nu har en maskine som har den nyeste teknologi og dermed 
er fremtidssikret i mange år.  

her i Flex Trim er vi glade og taknemmelige for at have været involveret i Nobias proces. For os er dette 
meget naturligt, da vi hermed sikrer, at alle parter bliver tilfredse. Yderligere sikrer vi, at både maskine, værk-
tøjer og ikke mindst forventninger hænger sammen. 
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Ønsker du også at opdage og få “The Secret of Perfect Surface”, så er vi ikke læn-
gere væk end et opkald eller en mail. Så kan vi sammen finde en løsning, hvor vi 
kan optimere jeres produktion
Vi ser frem til at høre fra jer.

Karsten Larsen
Sales Manager
Tlf. +45 96 76 01 28


