
Eegholm a/s er blandt de førende leverandører af kom-
plette løsninger inden for tavleproduktion. Med vores 
moderne tavlefabrik i Sønderborg og vores produktionssted 
i Polen, både styrker og udbygger vi vores position på det 
danske marked. 

Optimering af tavleproduktionen
Vi er meget opmærksomme på den teknologiske udvikling 
inden for tavleproduktionen samtidig med at være på fork-
ant med kundens individuelle behov. Det er vigtigt for os.

I vores nye tavleproduktion har vi systematiseret arbejds-
processerne med LEAN. Samtlige anlæg bliver testet og 
kontrolleret, før de forlader fabrikken. På den måde sikrer 
vi at kvaliteten er i top hver gang, og at kunden er tilfreds. 
Med andre ord kunden får den rigtige løsning til den rigtige 
pris.

Samarbejde
Vi lægger stor vægt på det tætte samarbejde med kunden, 
og har fuld fokus på optimering af kundens interne sags-
behandling. Med vores kundetilpassede konfigurations-
systemer, adskiller vi os fra mange andre producenter på 
markedet.

Konfigurering

Når vi laver individuelle kundeløsninger, sikrer vi kunden i hele projektforløbet. Konfigurering, B2B portal - moderne industriel produk-
tion er nogle af de værktøjer vi gør brug af. Læs mere på bagsiden. For uddybende information er du meget velkommen til at kontakte 
os.
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Konfigurering
•	 Produktspecifikation og prisberegning
•	 Opgaven er veldefineret

B2B Portal
•	 Komplet dokumentstyringssystem sikrer 
 fælles versionsplatform
•	 Produktions- og statusoversigt til den 
 professionelle indkøber
•	 Kommunikation 24 timer

Dansk kvalitet til polske priser
•	 Konkurrencedygtig produktion af serietavler 
 på vores produktionssted i Polen.

Industriel produktion
•	 Kundespecifikke produktbeskrivelser sikrer 
 høj kvalitet og ensartethed
• Optimal leveringstid

Kommunikation
•	 Kundespecifik projektgruppe som samarbejdspartner
• Kompetencer

Kompetencer
• Industritavler
• Marinetavler
• UL508A tavler

Yderligere informationer
Vil du vide mere om dine fordele og muligheder som tavle-
kunde hos Eegholm, er du velkommen til at kontakte:

Bjarne Larsen, Sales Manager, direkte 
73 12 12 10, bl@eegholm.dk

Værktøjskassen
Som kunde får du værktøjer, som styrker din markedsposition
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