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Råvarer

Det handler om mennesker  
 og relationer

At anerkende hinandens 
evner og styrker er et 

vigtigt element hos  
Nordic Polymers.  
Kun sådan kan de 

arbejde optimalt på  
at udvikle de rigtige  

løsninger for kunden
t

Nordic Polymers gemmer måske 
på landets bedste udsigt.  

Fra venstre: Peter Arentz, 
Henrik Hansen, Kicki Barfoed, 

Morten Thulin, Lone Kristensen  
og Joacim Ejeson.  

(Foto: Michael Boesen,  
boesenfoto.dk).
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Af Katrine Meyn
Set udefra er placeringen af Nordic Po-
lymers ikke noget at løfte et øjenbryn 
over. En søvnig villavej, et par parke-
ringspladser foran og et hus i to etager.
Men bag hoveddøren gemmer sig må-
ske landets bedste udsigt - til Frede-
riksborg Slot, Frederiksborg Slotshave 
og Slotssø. 
I disse smukke omgivelser er alle odds 
i favør for et kreativt miljø - hvilket da 
også kendetegner virksomhedens ar-
bejdsmetoder.

Benhård konkurrence
Konkurrencen som råvaredistributør 
er benhård. Det gælder om at have de 
rigtige producenter. Hvis man har det, 
har man også de rigtige kunder og om-
vendt.
-Siden vi genstartede virksomheden i 
2009 (se faktaboks), har vi arbejdet på at 
opnå det rigtige mix af stabile leveran-
dører, der leverer kvalitetsprodukter.
-Dertil har vi stor erfaring i at stille de 
rigtige spørgsmål og frasortere fore-
spørgsler, der ikke er nogen forretning 
i. Og så er vi gode til at arbejde sam-
men, fordi vi er gode til at anerkende 
hinandens styrker. Jeg kan liste mange 
ting, mine kollegaer er bedre til end 
jeg, og det er vigtigt at anerkende. For-
skellighed giver synergi. Det handler 
om at have det sjovt, at blive udfordret 
og tjene nogle penge, forklarer Henrik 
Hansen.
 
Forskellighed giver styrke
Ud over stabil levering kan Nordic Po-
lymers bidrage med et indspark af in-
novation. I den proces omformes leve-
randørens fleksibilitet til glæde for 
kunden. Derfor er det essentielt at for-
stå, hvad kunden ønsker og veksle den 
viden til et hurtigt og målrettet pro-
dukt.
-Hvis vi springer på et projekt, er der 

Til inspiration har Nordic Polymers fået støbt en række prøver i relevante materialer. 
(Foto: Michael Boesen, boesenfoto.dk).

-Det er lidt af et paradoks - vi bliver genkendt på vores erfaring, og samtidig er vores 
firmahistorie relativt kort (2009), supplerer Henrik Hansen (th.).  
(Foto: Michael Boesen, boesenfoto.dk).



Plast Panorama nr. 8 - 2017 - 17 

  
  

Råvarer

stor sandsynlighed for, at vi får det 
kommercialiseret. Hos vores leveran-
dører ved de, at når vi kommer med en 
projektforespørgsel, så ender det ofte 
med en ordre, forklarer Peter Arentz 
og fortsætter:
-En af vores store forcer er, at vi har 
Joacim Ejeson - en rigtig dygtig pro-
cesmand. Han er med ude hos kunden 
for at forstå de aktuelle behov og mu-
ligheder. En måde at gøre det på er at 
tilbringe en dags tid hos kunden, hvor 
der støbes sammen med de folk, der 
arbejder i udvikling og produktion og 
kvalitet. Ideen er, at de bruger os som 
en ekstra ressource, og så undersøger 
vi, hvad der er af optimeringsmulighe-
der. På den måde opstår der nogle fan-
tastiske dialoger, og vi får måske lov til 
at teste ideer af, Joacim finjusterer må-

ske maskinen eller vi har måske et nyt 
råvaremateriale, der giver mulighed for 
at producere et tyndere produkt i en 
fremtidig version af emnet, hvilket i 
sidste ende sparer materiale og vægt og 
medfører en hurtigere støbetid. Og så 
er alle glade, fortæller Henrik Hansen. 

En svær men  
målrettet begyndelse
Ejerne af virksomheden Henrik Han-
sen og Peter Arentz lærte hinanden at 
kende hos en anden råvaredistributør 
for en række år siden. Den løbebane 
blev afbrudt, da en kapitalfond opkøb-
te virksomhedens moderselskab. 
Som Peter udtrykker det:
-Virksomhedens sjæl forsvandt med 
salget. Der blev hurtigt for lidt tid til at 
være ude hos kunderne, og Excel-ske-
maerne tog over. 
-Vi startede fra scratch, da finanskrisen 
rasede. Vi brugte pensionerne og satte 
alt ind på projektet. 

Fremtiden
-Vi bliver sandsynligvis aldrig et firma 
med 25 ansatte, for vi har behov for 
nærhed for at fungere optimalt. Men 
jeg kan godt forestille mig, at vi inden 

for kort tid kan rumme op til 12 perso-
ner, siger Henrik Hansen.
-Vores erfarne specialist inden for po-
lyolefinområdet, Morten Thulin, dæk-
ker på grund af vores Gazelle-vækst 
efterhånden et stort område. Baggrun-
den er, at vi har fokuseret på at dyrke 
de mange potentialer for at effektivi-
sere på valg af råvarer og processer in-
den for polyolefinsegmentet. Det har 
været medvirkende til at hjælpe vores 
kunder med at styrke deres konkurren-
ceevne.
Inden for den nærmeste fremtid satser 
Nordic Polymers derfor på at ansætte 
to i Sverige og en i Finland til styrkelse 
af det nordiske marked.

De rigtig dygtige virksomheder er dem, hvor der både er plads til faglige forskelle, og hvor man samtidig respekterer kollegaernes 
dygtighed. Fra venstre: Henrik Hansen, Morten Thulin, Peter Arentz, Joacim Ejeson, Kicki Barfoed og Lone Kristensen 
(Foto: Michael Boesen, boesenfoto.dk).

Historik
Oprindeligt er firmaet fra 1995, 
hvor det var aktivt i to et halvt år. 
Derefter lå det hvilende i 11 år, 
indtil Henrik Hansen og Peter 
Arentz genaktiverer det i starten af 
2009. 


