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Vores gode samarbejde med CNC Products startede for 
cirka 10 år siden, da Henrik en dag dukkede op på vores 

adresse. Vi var et lille nystartet firma, og vidste, at vores ordre-
mængde ikke ville være imponerende. Alligevel blev vi budt 
velkommen som kunde. Vi blev fra start taget alvorlig, og selv som 
den lille kunde vi var, fik vi en fantastisk god service. Tolerancer 
og leveringstider blev altid overholdt. 
 
I dag er CNC Products vores største underleverandør. Både de 
og vi er vokset. Med 7-10 medarbejdere og en omsætning på 
godt 12 mill årligt, ordrer vi i dag for ca. 2 mill årligt hos CNC 
Products. Vi får bestemt samme gode service som altid. 
Vores tætte samarbejde med både Henrik og Jesper er unikt, 
da de altid har tid til at lytte og har stor forståelse for og 
indsigt i vores produkter. De er stadig på toppen med at 
overholde tolerancer og aftaler om leveringstider, og alle 
vores leverancer fra CNC Products er altid høj kvalitet.
 
Vi glæder os over, at de nu snart flytter i nye lokaler, 
hvor de endnu engang udvider med nye maskiner, 
som giver vi kunder nye muligheder.
 
Vi kan til enhver tid anbefale andre at  
indgå samarbejde med CNC Products.
 

VENLIG HILSEN
EN MEGET TILFREDS 
SAMARBEJDSPARTNER
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Hos CNC Products kommer den 
høje service over for vores kunder 
i første række. Vi stiller yderst høje 
krav til os selv og den præcision, 
der kræves indenfor vores felt. Vi 
leverer altid til tiden og sørger for 
at overholde branchens kvalitets-
krav i alt arbejde vi udfører. 

Vi sætter en stor ære i at have en 
tæt dialog med kunden, så vi altid 
kan sikre den bedste løsning for 
begge parter.

CNC PRODUCTS
CNC Products er en innovativ og professionel underleverandør, der leverer 
bearbejdede stål-, metal- og plastkomponenter til maskinproducenter og 
OEM-kunder inden for forskellige brancher.

Vi er et team bestående af 11 pålidelige, erfarne og engagerede medarbejdere, 
der er klar til at yde den bedst mulige service til vores kunder. 

CNC Products kombinerer det høje serviceniveau med høj produktkvalitet 
og konkurrencedygtige priser. 

SERVICE
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Vi er en yderst fleksibel virksom-
hed bestående af 11 kompetente 
medarbejdere. Det gør, at vi 
nemt og hurtigt kan omstille til 
en ny produktion.

Vi har stor ekspertise og erfaring 
inden for vores fag, så vi er gerne 
med lige fra idéfasen frem til im-
plementeringen af de valgte pro-
dukter. Sådan mener vi, at både 

kunder og medarbejdere 
opnår det bedst mulige 
resultat. De fleste af vores 
kunder er mangeårige 
samarbejspartnere, og vi har 
igennem årene produktions-
optimeret utallige produkter.

Se evt. kundeudtalelse på 
forsiden.

Hos os har vi en meget flad ledelses-
struktur, hvilket betyder, at nogle 
af vores industriteknikere også 
er med i selve dialogen omkring 
fremstilling og implementering af 
vores forskellige produkter. 

Når vi udarbejder et tilbud til 
en kunde, vil flere af vores faste 
medarbejdere blive involveret, så 

vi i fællesskab finder frem til den 
bedste løsning. 

Sådan vil vi i dialog med kunden 
komme med forskellige indspark, 
hvilket altid vil optimere vores 
løsninger. 

MEDARBEJDERNE

KUNDERELATION

CNC products_4sider_A5.indd   3 01.11.2019   13.39



O
ut

so
ur

ce
 d

k 
 • 

 w
w

w
.o

ut
so

ur
ce

.d
k

CNC Products A/S
Skolebakken 19

8300 Odder

Tlf: +45 86 56 05 65
Mobil: +45 23 41 05 65
hmn@cncproducts.dk

www.cncproducts.dk

FREMTIDSUDSIGTER

CNC Products er i gang med at flytte viksomheden 
med henblik på, at kunne være i total nybyggede 
lokaler og nytænkt produktions set-up. Dette gør, 
at vi kan drive forretning på en endnu mere effektiv 
og produktiv måde. Flytning forventes afsluttet i 
starten af 2020. 

Det gør, at vi af den vej vil kunne tilbyde et godt 
produkt til en absolut konkurrencedygtig pris. 
Se vores hjemmeside ’Rejsen er startet’.

Hos CNC Products er vi et yderst kompetent team 
af medarbejdere, der sidder klar til at rådgive eller 
hjælpe, hvis du har tvivlsspørgsmål. 

Så tøv ikke med at kontakte os. 
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