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Novoferm fortsætter væksten med nyt hovedkontor i Odense 
 
Den 1. januar 2020 flytter Novoferm sit hovedkontor fra Toftlund til Odense. Lager og 
logistik vil fortsat blive håndteret i Toftlund, mens lokalerne i Odense, hvor virksomheden i 
dag har salg, administration og ledelse, bliver udvidet – så det nye hovedkontor får plads til 
udstilling af døre, porte og logistiksystemer.  
 
Novoferm har eksisteret i Danmark siden 2003 med hovedsæde i det sønderjyske, men 1. januar 
2020 får virksomheden nyt hovedkontor i Odense.  
”De sidste 6-7 år har vi været i vækst på såvel projektmarkedet som privatmarkedet, og det er 
baggrunden for, at vi nu opgraderer vores salgskontor i Odense. Lager og logistik forbliver i 
Toftlund, og med det nye, store hovedkontor, placeret midt i Danmark, vil vi fremover have to 
solide lokationer som grundlag for den videre udvikling af Novoferm,” lyder det fra Anders Majland, 
administrerende direktør i Novoferm Danmark. 
 
Totalleverandør til entreprenører og private 
Novoferm er totalleverandør inden for porte, døre og automatik. Til B2B-markedet leverer 
Novoferm ståldøre, branddøre, brandporte, industrielle ledhejseporte, rulleporte, hurtigporte, 
logistiksystemer og et bredt udvalg af automatik. Projektmarkedet har trukket den største del af 
Novoferms vækst, men også salget af garageporte og dertilhørende automatik til private har været 
i vækst. Og den nye, centrale placering af hovedkontoret med gode udstillings-faciliteter forventes 
at blive til gavn for såvel projekt- som privatkunder. 
 
Øget synlighed med udstilling centralt i Danmark 
Det nye hovedkontor ligger på Svendborgvej 39, 5260 Odense S, med tæt adgang til det danske 
motorvejsnet. Det består af 350 m2 med salgskontorer, administration og udstilling af Novoferms 
produkter. 
”Det har været en strategisk beslutning at lægge hovedkontoret centralt i Danmark og tæt på 
motorvejen. Det øger vores synlighed, og flere kunder får kortere vej hertil, så de ved selvsyn kan 
opleve vores mange, forskellige produkter og de muligheder, de rummer. En fysisk udstilling er 
inspirerende og gør det nemmere at finde den helt rigtige løsning. Vores nye placering skaber 
dermed gode rammer for videreudviklingen af Novoferm,” forklarer Anders Majland. 
 
Om Novoferm Danmark 
Novoferm Danmark er en del af Novoferm Group, som er en førende producent af garageporte, 
automatik, industrielle porte, stål- og branddøre samt logistiksystemer med hovedsæde i Tyskland. 
Novoferm Group omsætter for mere en € 600 mio. og beskæftiger mere end 3.000 medarbejdere i 
Europa.   
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
 
Novoferm Danmark ApS 
Svendborgvej 39 
DK-5260 Odense S 
Anders Majland, Adm. Direktør, +45 21 25 03 02 
www.novoferm.dk  
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