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Produktion af dansk møbeldesign
Industri Udvikling købte i efteråret 2013 25% af aktiekapitalen i Kvist Industries
i Årre ved Esbjerg.
Købet skete i forbindelse med, at de to

Produktionen foregår på tre lokatio-

at Kvist løser hele produktions- og

hovedaktionærer og direktører Michael

ner, dels i Årre og dels i Slovakiet og

logistikprocessen for kunderne. Det er

og Søren Kvist besluttede at styrke

Letland. Den største produktionsen-

opfattelsen, at Kvist er konkurrence-

den samlede ledelse ved at ansætte ny

hed er nu Letland med mere end 250

dygtig med hvem som helst i verden.

administrerende direktør. Valget faldt

ansatte. I Danmark er mere end 100

på Jens Bach Mortensen, der i mange

beskæftiget.

år har været direktør i Jeld-Wen. I for-

De skandinaviske designhuse oplever
stor vækst i disse år. Den vækst smitter

bindelse med Jens’ indtræden ønskede

Kvist Industries er kundernes produkti-

af på Kvist, der vokser med 25-30 pct.

hovedaktionærerne at afhænde en del

ons- og logistikpartner. Møbelhusene

om året. Det er en stor ledelsesmæssig

af deres aktier.

har begrænset produktions knowhow

opgave at sikre en gnidningsfri afvik-

og har derfor behov for en erfaren

ling af en ordremængde, der stiger så

Kvist Industries er Nordeuropas førende

producent allerede i designfasen af

kraftigt. Der var derfor behov for, at få

producent af designmøbler i form-

nye møbler, dels for at sikre, at desig-

flere ledelsesressourcer ind i selskabet.

spændt og massivt træ. De producerer

net er produktionsvenligt, og dels for

Det er lykkedes med Jens Bachs til-

en væsentlig del af møbelprogrammet

at bistå med viden om, hvor græn-

træden. Samarbejdet de tre direktører

hos Fritz Hansen, Fredericia Furniture,

serne, for hvad man kan gøre med

imellem og mellem direktørerne og

Hay og Muuto samt hos mange andre

træ, ligger. Kvist er en værdsat partner

kunderne forløber gnidningsfrit.

udbydere af designmøbler. Kvist har

til det brug.

rettighederne til FDB’s møbelserie og

Industri Udvikling har tiltro til, at Kvist

producerer disse møbler. Kvist deltager i

Kvist sikrer hele forløbet fra kunden

Industries vil udvikle sig til en stor

produktudviklingen hos kunderne.

afgiver ordre på et produkt til produk-

dansk velindtjenende industrivirksom-

tet ligger hos slutkunden. Det vil sige,

hed over de kommende år.

