3 SPESIALISTER
– én samlet leverandør til byggeprosjektet ditt

3D-RØRLASERSKJÆRING · PLATEBEARBEIDING · SVEISING · INGENIØRARBEID · SERIEPRODUKSJON

Velkommen til en sterk familie
Leter du etter en stabil, erfaren leverandør til byggeprosjektet
ditt? En leverandør som kan gi deg råd om de mange mulighetene for bruk av stål og aluminium i moderne bygg?
En leverandør som er på hugget, kjenner de teknologiske
mulighetene og dermed kan skreddersy en optimal produksjonsflyt?
Vi tilbyr ikke bare én, men tre dyktige leverandører, som
løfter store byggeprosjekter i fellesskap. I Skovsager Group
er vi sterke hver for oss – men enda sterkere når vi forener
kompetansen vår innen rådgivning og bearbeiding av stål og
aluminium.
Skovsager Group består av tre bedrifter: Næsby Maskinfabrik
A/S, QuickTube ApS og kinesiske Ningbo NMF.
Med hvert vårt spesialiserte kompetanseområde, kombinert
med felles prosjektledelse og rådgivning, får vi platedelene og

rørdelene til å passe perfekt sammen. Slik går prosjektet ditt
opp i en høyere enhet – til avtalt tid.
Skovsager Group er en familiebedrift som ble etablert av
Frank Skovsager og hans datter Majbritt Skovsager, som bl.a.
er en del av den daglige driften hos Næsby Maskinfabrik. Det
at vi er en familiebedrift, betyr at det ikke er langt fra beslutning til handling. Vi står fritt til å investere i teknologi når vi ser
at det trengs.
I det daglige er vi tre selvstendige bedrifter. Alle fokuserer
intenst på å være en betrodd samarbeidspartner med vilje
og verktøy som trengs for å løfte kundenes byggeprosjekter.
Vi har derfor samarbeidet tett med flere av kundene våre helt
siden oppstarten av bedriftene. Det er den beste anbefalingen
vi kan få!

· Platebearbeiding
· Ingeniørarbeid
· Serieproduksjon

Næsby Maskinfabrik A/S har siden 1999
opparbeidet stor erfaring innen platebearbeiding av stål og aluminium.
Ta oss med helt fra idéstadiet slik at vår
erfaring og ekspertise innen platebearbeiding, konstruksjon, materialvalg,
produksjon og montering kan bidra til
den optimale løsningen for deg. Hos oss
møter du bare dyktige fagfolk som løser
de mange forskjellige utfordringene til
kundene våre.
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Staben vår av erfarne ingeniører og
teknikere står klar til å tenke nytt og
optimere når prosjektet ditt skal løses på
best mulig måte og innenfor et fastsatt
budsjett. Vi løser oppgaver innen utvikling, 3D-konstruksjon, kostnadsreduksjon, produksjonsklargjøring og verktøyoptimering – og jo tidligere i prosjektet vi
kommer på banen, jo bedre kan vi styre
oppgaven sikkert i mål.

Hos QuickTube ApS finner du en
samarbeidspartner med unik kunnskap og erfaring innen produksjonsoptimering med både tradisjonell og
avansert 3D-rørlaserskjæring i mange
forskjellige typer materialer.
Vi gjør en rekke tradisjonelle verkstedsoppgaver overflødige og klarer
hele prosessen i én operasjon. Dermed sparer vi kundene våre for opptil
50 % av tiden oppgaven normalt tar.
Og kvaliteten er naturligvis førsteklasses – hver gang. Med rørlaserskjæ-

Hos Skovsager Group får du alltid faglig kompetent rådgivning og en frisk dialog, som gjør det trygt og positivt å samarbeide med oss. Det å være en seriøs, stabil underleverandør
er en naturlig del av bedriftskulturen vår. Vi ønsker å skape
størst mulig verdi for deg som kunde.

Kontaktpersoner

Du er alltid velkommen til å besøke oss, få en omvisning og
se på mulighetene for et samarbeid.

Tel. +45 40 98 90 16

Kim Faarup
Teknisk salgssjef,
NMF A/S

kfa@nmf.dk

Henrik Bøgh
Fabrikksjef / Teknisk selger,
QuickTube ApS
Tel. +45 22 72 33 66
hbh@quicktube.dk

· 3D-rørlaserskjæring
· 2D-rørlaserskjæring
· Ferdige prosjekter

· Platebearbeiding
· Dansk kvalitet med
kinesiske fordeler

ring oppnår vi nemlig en helt unik
ensartethet og presisjon. Dette gir
effektiv produksjonsflyt under etterbearbeidingen – og store besparelser
i egen produksjon.

Med produksjonsfasiliteter i vår egen
fabrikk ”Ningbo NMF” i Kina er vi rustet
til internasjonale oppgaver i både små
og store serieproduksjoner – til svært
gunstige priser.

som sikrer at prosjektet ditt blir produsert på en optimal måte. Vi eier fabrikken i Kina selv, og det betyr at vi har
full kontroll over hele prosessen, styrer
kvaliteten og leverer til avtalt tid.

Enten du har behov for undersenking
eller samlesett med rammekonstruksjoner i firkantede emner eller rør,
er laserskjæring et optimalt valg.
Resultatet er alltid flotte emner med
presise hjørner og kanter.

Det er sjelden et entydig valg hvorvidt
oppgaven skal utføres i Danmark eller
Kina. Valget kommer an på en rekke
faktorer, som mengden lønnsarbeid,
kompleksitet, transportkostnader, leveringstid osv.

Vi er ikke redde for å hevde at vi tilbyr
den mest konkurransedyktige prisen i
verden. Kombinert med høy dansk kvalitet, som sikres av den danske ledelsen
og de danske prosjektlederne, er fabrikken i Kina en attraktiv samarbeidspartner
for mange av kundene våre.

Uansett hva utfallet blir, handler du alltid
med Næsby Maskinfabrik i Danmark,
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Fasadekledninger
Skovsager Group har stor ekspertise innen fremstilling av fasadekledninger i
forskjellige metalltyper. Aluminium er absolutt spesialfeltet vårt. Vi løser helt
tradisjonelle oppgaver, hvor velprøvde løsninger er nøkkelordet, men vi vil
også utfordres til å komme med nytenkende løsninger hvor vi kan utnytte vår
erfaring og materialkunnskap.
I tillegg til fremstilling tilbyr vi komplett prosjektering og hjelper gjerne til med
alle relevante styrkeberegninger. Vi samarbeider tett med byggherre og arkitekt for å sikre best mulig dokumentasjonsgrunnlag. Fasadeløsningen leveres
med monteringsinstruksjoner og markeringer på hver variant, og pakkes i
korrekt monteringsrekkefølge.
Skovsager Group tilbyr dessuten inndekninger, sokkelavslutninger, murkroner
osv. slik at hele løsningen har samstemte farger og et enhetlig materialvalg.
Vi er stolte over å ha levert fasadekledningen til bl.a. Danmarks Rockmuseum
i Roskilde (Alutec / BNS / COBE arkitekter ) og Water & Wellness Randers
(Bolther Stensgaard / Raunstrup).

4

Danmarks Rockmuseum
NMF A/S har levert de karakteristiske gullpyramidene til den unike fasaden til Danmarks
Rockmuseum i Roskilde.
Pyramidene er 90 x 90 cm, og det skal monteres over 80 forskjellige varianter av dem. Med
så mange varianter er det viktig å ha styr på
dem slik at hver pyramide har sitt eget registrerte navn og monteringssted.
Når bygget står ferdig i 2016, skal i alt 3500
pyramider pryde fasadene og foajéen i bygget.
Fargevalget, gull og rødt, symboliserer naglene
på en lærjakke og det røde fôret i en gitarkasse.

©Credit MVRDV Ossip van Duivenbode

Ny psykiatrisk avdeling ved
Vejle Sygehus
NMF A/S har levert fasader til 40 000
kvadratmeter behandlingsmiljø på den nye
psykiatriske avdelingen ved Vejle Sygehus.

Water & Wellness Randers
NMF A/S har, i tett samarbeid med arkitektene, gjort ideene bak
fasadekledning på Randers nye svømmehall til virkelighet.
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Stålkonstruksjoner

Skovsager Group leverer alle former for stålkonstruksjoner til ditt
byggeprosjekt. Vi kan tilby å stå for hele prosessen – fra idéutvikling og
statiske beregninger til levering av den ferdige løsningen.
Vi løser alle typer oppgaver innen høyteknologisk platebearbeiding
til industrien, og disponerer en avansert maskinpark til laserskjæring,
stansing, kantbøying, sveising m.m. til effektiv bearbeiding av aluminium og rustfritt stål.
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Trapper, gelendre og altaner

Fremstilling av altaner, ståltrapper og gelendre til utvendig og
innvendig bruk.
Solide branntrapper, altaner og gelendre til boliger og kontorbygg er en av spesialitetene våre. Vi leverer smarte løsninger med graveringer, tappløsninger og
knekk i rørdelene, noe som betyr enkel og effektiv etterbearbeiding på verkstedet eller byggeplassen.
De dyktige ingeniørene på vår tekniske avdeling konstruerer, dimensjonerer og
visualiserer prosjektene i 3D-tegneprogrammer slik at løsningen stemmer 100
% med ønskene og kravene dine.

Det skal være trygt å handle hos oss
Bedriftene i Skovsager Group har alle relevante sertifiseringer innen arbeid med stål og aluminium. Det gir kundene
våre full garanti for at arbeidet vi leverer, overholder gjeldende krav til kvalitet og sporbarhet.
Vi dokumenterer naturligvis kvaliteten i hele produksjonskjeden, fra råvarer til ferdig løsning.
Vi ønsker tett dialog
Hos Skovsager Group legger vi stor vekt på tett samarbeid
med kundene våre for å få et stimulerende og verdiskapende partnerskap. Som kunde får du derfor en fast kontaktperson, som tar seg av sakene dine og kjenner historikken

DA-ISO 9001:2008
EN-ISO 9001:2008
DS-EN 1090-1:2009+A1:2012
EN 1090-1:2009+A1:2011

din. Det gir best resultat.

idebureauet.dk

Besøk oss gjerne – vi har alltid nytrukket kaffe på kannen!

NÆSBY MASKINFABRIK A/S
Højager 90
5270 Odense N

QuickTube A/S
Egestubben 1B
5270 Odense N

Tel. +45 66 18 86 81
nmf@nmf.dk

Tel. +45 70 89 00 19
info@quicktube.dk

www.nmf.dk

www. quicktube.dk

Ningbo NMF
Mechanical Production Co.,Ltd.
Tel. +86(574)86305315
pfe@nmf.dk
www.nmfcn.com

