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Den danske underleverandør
af rørlaserskårne emner
QuickTube, der er en inte-
greret del af Skovsager 
Group, som også tæller me-
talvirksomhederne Næsby
Maskinfabrik A/S og kinesi-
ske Ningbo NMF, har valgt
at etablere sig i industripar-
ken tilknyttet Lindø Port of
Odense.

På lokaliteten med de stol-
te danske industri- og sme-
detraditioner vil virksomhe-
den have til huse i et selvs-
tændigt kontor med tilhøren-
de mødelokale.

Ønsket med etableringen
er at komme tættere på aktu-
elle såvel som nye kunder og
kundemuligheder, hvilket de
nye faciliteter giver rigtigt
gode muligheder for, frem-
hæver QuickTube-folkene.

Samtidigt påpeger Næsby-
firmaet muligheden for at in-
vitere ikke-etablerede virk-
somheder til industriparken,
så de kan se mulighederne
for nye forretninger.

Virksomheden profilerede
sig sidste år med indkøbet af
Nordeuropas største maskine
på 37 meter til 3D-laser-
skæring af store emner i stål,
aluminium, kobber og mes-
sing til eksempelvis bygge-

branchen, leveret af BLM
Group, assisteret af den dan-
ske forhandler IP Maskiner.

ISO 9001-CERTIFICERET
Ud over etablereingen af nye
maskiner har virksomheden i
år desuden opnået en ISO
9001-certificering fra Bu-

reau Veritas i henhold til den
gældende ISO 9001:2015-
udgave, der har lederskab og
risikovurdering i fokus, og
dokumenterer, at virksomhe-
den ledes efter moderne og
international anerkendte le-
delsesstandarder, fremhæves
det.

“Med certificeringen øn-

sker vi at sende et klart sig-
nal til markedet om vores
ambitioner med hensyn til
kvalitetsledelse og løbende
forbedringer i hele vores or-
ganisation” fortæller fabrik-
schef hos QuickTube, Hen-
rik Bøgh, og fortsætter:

“Kvalitet, dokumentation
og sporbarhed har for os al-

tid været en helt naturlig for-
udsætning for at være leve-
randør til selv de mest
krævende brancher. Nu har
vi også fået papir på det, og
det styrker blot vores image
som en seriøs, ansvarlig og
anerkendt leverandør”.

QuickTube
indtager
Lindø
Den fynske underleverandør af
laserskårne rør- og pladeemner 
har pr. 1. november etableret sig
med egne lokaler i industriparken
tilknyttet Lindø Port of Odense.

QuickTube-folkene glæder sig til at byde interesserede velkommen i lokalerne på industriområdet, der har haft stærk vækst
i byggeaktiviteten de senere år. Med blandt andet den kommende havneudvidelse på 400.000 kvadratmeter på vej ser
udviklingen ud til at fortsætte.




