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Søger du en stabil og erfaren leverandør til dit byggeprojekt?  

En leverandør, som kan rådgive dig om de mange muligheder for 

anvendelse af stål og aluminium i moderne byggeri?  

En leverandør, som er på forkant med de teknologiske mulig- 

heder og derfor kan skræddersy et optimalt produktionsflow? 

Så kan vi tilbyde dig ikke bare én, men tre dygtige leverandører, 

som i fællesskab løfter store byggeprojekter. I Skovsager Group 

er vi stærke hver for sig – men allerstærkest når vores kompe-

tencer inden for rådgivning om og bearbejdning af aluminium  

og stål forenes.

Skovsager Group består af de tre virksomheder Næsby Maskin-

fabrik A/S, QuickTube ApS og kinesiske Ningbo NMF.  

Med hver vores specialiserede kompetenceområder kombine-

ret med fælles projektledelse og rådgivning får vi pladedele og 

rørdele til at passe perfekt sammen, og projektet til at gå op i en 

højere enhed – til den aftalte tid.  

Skovsager Group er familiejet, og er grundlagt af Frank Skovsager 

og hans datter Majbritt Skovsager, som bl.a. er en del af den 

daglige drift hos Næsby Maskinfabrik. At vi er familieejet betyder, 

at der ikke er langt fra beslutning til handling, og at vi er frie til at 

foretage investeringer i teknologi, når vi ser et behov.

Vi er tre selvstændigt fungerende virksomheder i det daglige.  

Fælles for os er imidlertid vores skarpe fokus på at blive oplevet 

som en betroet samarbejdspartner, med viljen og værktøjerne til 

at løfte vore kunders byggeprojekter. Flere af vores kunder har 

vi således siden virksomhedernes start haft et tæt samarbejde 

med. Det er den bedste anbefaling, vi kan få!

Velkommen hos en stærk familie

Hos QuickTube ApS finder du en 

samarbejdspartner med en unik 

viden og erfaring inden for produkti-

onsoptimering med traditionel såvel 

som avanceret 3D rørlaserskæring i 

mange forskellige materialetyper. 

Vi overflødiggør en lang række tra-

ditionelle værkstedopgaver og klarer 

hele processen i én arbejdsgang, og 

sparer dermed vores kunder for op 

til 50% af det normale tidsforbrug på 

opgaven. Og kvaliteten – den er helt 

Næsby Maskinfabrik A/S har siden 1999 

oparbejdet stor erfaring inden for plade-

bearbejdning af aluminium og stål. 

Tag os med helt fra idéstadiet, så vores 

erfaring og ekspertise inden for pladebe-

arbejdning, konstruktion, materialevalg, 

produktion og montage kan bidrage til 

den optimale løsning for dig. Hos os 

møder du kun teknisk velfunderede 

medarbejdere, som varetager de mange 

forskellige udfordringer fra vores kunder. 

Vores stab af erfarne ingeniører og 

teknikere sidder klar til at tænke nyt og 

optimere, når dit projekt skal løses på 

den bedst mulige måde og inden for 

det fastsatte budget. Vi løser opgaver 

indenfor udvikling, 3D-konstruktion, 

cost-reduction, produktionsmodning 

og værktøjsoptimering – og jo tidligere i 

projektet vi kommer på banen, jo bedre 

kan vi styre opgaven sikkert i mål.

· Pladebearbejdning
· Engineering
· Serieproduktion
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Hos Skovsager Group møder du altid kun fagligt kompetent 

rådgivning og en frisk dialog, som gør det til en god og tryg 

oplevelse at samarbejde med os. Det er en naturlig del af vores 

virksomhedskultur at være en seriøs og stabil underleverandør, 

som skaber størst mulig værdi for dig som kunde.

Du er altid meget velkommen til at kigge forbi og få en rund- 

visning og en snak om mulighederne i et samarbejde. 

Kontaktpersoner

Kim Faarup

Teknisk salgschef,  

NMF A/S

Tel. +45 40 98 90 16 

kfa@nmf.dk

Henrik Bøgh

Fabrikschef / Teknisk sælger, 

QuickTube ApS

Tel. +45 22 72 33 66 

hbh@quicktube.dk

i top hver gang. Med rørlaserskæring 

opnås nemlig en helt unik ensartethed 

og præcision, som giver et effektivt 

produktionsflow i efterbearbejdningen, 

og dermed store besparelser i egen 

produktion.

Hvad enten der er behov for under- 

sænkning eller samlesæt med ram-

mekonstruktioner i firkantede emner 

eller rør, er laserskæring et optimalt 

valg. Resultatet er altid pæne emner 

med præcise hjørner og kanter.

Med produktionsfaciliteter på vores 

egen fabrik ”Ningbo NMF” i Kina er vi 

gearet til internationale opgaver i både 

små og store serieproduktioner, og til 

yderst fordelagtige priser.

Om opgaven skal udføres i Danmark 

eller i Kina er sjældent et entydigt valg. 

Her spiller mængden af lønarbejde, 

kompleksiteten, transportomkostninger, 

leveringstid m.m. ind.  

Uanset hvad udfaldet bliver, handler du 

altid med Næsby Maskinfabrik i Danmark, 

som sikrer at dit projekt bliver produ-

ceret på den optimale måde. Da det 

er vores egen fabrik, har vi den fulde 

kontrol over hele processen, dvs. at vi 

styrer kvaliteten og leverer til aftalt tid.

Prismæssigt er vi ikke bange for at sige, 

at vi er de skarpeste på verdensplan. 

Kombineret med høj dansk kvalitet, som 

sikres af den danske ledelse og danske 

projektledere, er vores fabrik i Kina en 

attraktiv samarbejdspartner for mange 

af vores kunder.

· Pladebearbejdning
· Dansk kvalitet med 
 kinesiske fordele

· 3D rørlaserskæring
· 2D rørlaserskæring
· Færdige projekter
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Skovsager Group har stor ekspertise inden for fremstilling af facadebeklæd-

ninger i forskellige metaltyper, hvor aluminium er vores absolutte speciale. 

Vi løser både de helt traditionelle opgaver, hvor gennemafprøvede løsninger 

er nøgleordet, men vil også gerne udfordres på nytænkende løsninger, hvor 

vores erfaring og materialekendskab sættes i spil.

Ud over fremstilling tilbyder vi komplet projektering og er behjælpelige med 

alle relevante styrkeberegninger. I tæt samarbejde med bygherre og arkitekt 

sikrer vi det bedste dokumentationsgrundlag, så facadeløsningen leveres med 

opsætningsinstruktioner og markeringer på hver variant, samt pakket i korrekt 

opsætningsrækkefølge.

Skovsager Group tilbyder desuden inddækninger, sokkelafslutninger, murkroner 

mv., således at hele løsningen hænger sammen i materialevalg og farver.

Vi har bl.a. med stolthed leveret facadebeklædning til Danmarks Rockmuseum 

i Roskilde (Alutec / BNS / COBE arkitekter ) og til Water & Wellness Randers 

(Bolther Stensgaard / Raunstrup).

Facadebeklædninger
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Danmarks Rockmuseum

NMF A/S har leveret de karakteristiske guld-
pyramider til den unikke facade på Danmarks 
Rockmuseum i Roskilde. 

Pyramiderne er 90x90 cm, og der monteres 
over 80 forskellige varianter af dem. Med så 
mange varianter er det nødvendigt at holde 
godt styr på dem, så hver pyramide er navn- 
givet, og det er noteret, hvor den hører til.

Når byggeriet står færdigt i 2016 skal i alt 3.500 
pyramider pryde facaderne og foyeren inde i 
bygningen, som i henholdsvis anodiseret guld 
og rød skal symbolisere nitterne på en læder-
jakke og det røde indtræk i en guitarkasse.

Water & Wellness Randers 
NMF A/S  har i tæt samarbejde med arkiterne gjort ideerne bag  
facadebeklædningen på Randers ny svømmebad til virkelighed. 

Ny Psykiatrisk Afdeling i Vejle Sygehus

NMF A/S har levererat facader til 40.000 
kvadratmeter behandlingsmilø på den nye 
psykiatriske afdeling på Vejle Sygehus.
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Skovsager Group leverer alle former for stålkontruktioner til dit byggeri. 

Vi kan tilbyde at stå for hele processen – fra idéudvikling og statiske 

beregninger til levering af den færdige løsning. 

Vi løser alle typer opgaver inden for højteknologisk pladebearbejdning 

til industrien, og råder over en avanceret maskinpark til laserskæring, 

stansning, kantbukning, svejsning m.m. til effektiv bearbejdning af 

aluminium og rustfrit stål.

Stålkonstruktioner



Trapper, gelændere og altaner

Fremstilling af altaner samt ståltrapper og gelændere til  
udvendig og indvendig brug.

Solide brandtrapper, altaner og gelændere til bolig- og erhvervsbyggerier er et 

af vores specialer. Vi leverer smarte løsninger med graveringer, tap-løsninger 

og knæk i rørdelene, hvilket betyder nem og effektiv efterbearbejdning på 

værkstedet eller byggepladsen. 

De dygtige ingeniører i vores engineering-afdeling konstruerer, dimensionerer 

og visualiserer projekterne i 3D tegneprogrammer, så løsningen svarer 100% 

til dine ønsker og krav.
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Det skal være trygt at handle med os
Virksomhederne under Skovsager Group har alle relevante 

certificeringer inden for arbejde med stål og aluminium. Det 

giver vores kunder fuld sikkerhed for, at det arbejde vi leverer, 

overholder gældende krav til kvalitet og sporbarhed.  

Vi dokumenterer naturligvis kvaliteten i hele produktions- 

kæden, fra råvarer til færdig løsning.

Vi dyrker den tætte dialog 

Hos Skovsager Group lægger vi stor vægt på at etablere et 

tæt samarbejde med vores kunder, som grobund for et tæt 

og værdiskabende partnerskab. Som kunde får du derfor 

tilknyttet en fast kontaktperson, som varetager dine sager 

og kender din historik. Det giver de bedste resultater. 

Du er meget velkommen til at kigge forbi – vi har altid frisk 

kaffe på kanden!

QuickTube A/S
Egestubben 1B
5270 Odense N

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

www. quicktube.dk

NÆSBY MASKINFABRIK A/S
Højager 90
5270 Odense N

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

www.nmf.dk

Ningbo NMF  
Mechanical Production Co.,Ltd.

Tel. +86(574)86305315
pfe@nmf.dk

www.nmfcn.com


