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GLAD I LÅGET: Virk-
somheden Primo-
reels i Vipperød ved 
Holbæk har succes 
med at producere 
folielåg til mejeri-
produkter. Direktø-
ren ser klare vækst-
muligheder.

Af Morten D. Christensen

Ved første øjekast er der 
ikke noget storladent over 
virksomheden Primoreels 
A/S, der sammen med en 
række andre virksomheder 
holder til i Superfos’ tidlige-
re fabrik i udkanten af Vip-
perød.

Og med 13 medarbejdere i 
produktion og administra-
tion hører emballagevirk-

somheden da heller ikke til 
blandt de største virksom-
heder.

Alligevel er der pæn stor 
sandsynlighed for, at ikke 
blot mange danskere, men 
også folk i Mellemøsten og 
særligt i Tyrkiet, har haft 
Primoreels produkter i 
hænderne. I hvert fald hvis 
de spiser mejeriprodukter 
fra danske producenter som 
Arla, Øllingegård og Skee 
Is samt store internationale 
som Kavli, Lactalis og tyrki-
ske Ülker.

Primoreels leverer nemlig 
de plastfolielåg, der er svej-
set på for eksempel yoghurt-
bægre eller på bægre med 
fetaost, der som bekendt er 
et meget udbredt produkt i 
Tyrkiet og en række arabi-
ske lande.

Samtidig sælger virksom-
heden maskiner, der sørger 
for, at folielågene, også kal-

det oblater, kan sættes på 
bægrene ude hos den enkel-
te fødevareproducent.

Stort vækstpotentiale
Og trods beskeden størrel-
se, har den blanding været 
opskriften på succes for den 
snart 10 år gamle virksom-
hed.

- Det går godt, og fremtiden 
tegner lys, lyder det optismi-
stiske budskab fra admini-
strerende direktør og med-

ejer af Primoreels, Henrik 
Sahlberg.

Årsregnskabet for 2017 
er på trapperne, og Henrik 
Sahlberg forventer et resul-
tat på niveau med 2016, der 
gav et plus på bundlinjen 
på knap 5,3 millioner kro-
ner før skat. Det er ligeledes 
forventningen og den klare 
ambition, at de kommende 
år vil vise samme positive 
tendens.

Selvom referencelisten 
rummer store internationa-
le mejeri- og fødevarekon-
cerner, er Primoreels dog 
kun en lille spiller på mar-
kedet for folielåg til mejeri-
produkter og i mindre grad 
til vand- og juiceprodukter.

- Vi er så absolut en min-
dre spiller i vores branche. 
Men det giver os samtidig et 
vækstpotentiale, og vi har 
stort fokus på det europæi-
ske og amerikanske marked 
i disse år, siger Henrik Sah-
lberg.

Fra Tyrkiet til hele verden 
Som født ud af den væsent-
ligt ældre Holbæk-virksom-
hed Primodan, var udgangs-
punktet for Primoreels i 
2008 nærmest kun Mellem-
østen. Her solgte Primodan 
en stor del af sine fyldnings-
maskiner til fetaost-frem-
stilling, og Primoreels pro-
duktion af låg var dengang 
nært knyttet til søstersel-
skabet.

- Tyrkiet udgør stadig 
mere end halvdelen af vo-
res aktiviteter, men i dag er 
Primoreels væsentligt mere 
end låg knyttet til fetaost. 
Det er mejeribranchen ge-
nerelt, der er vores kunder, 

og derfor har vi nu fokus på 
at vækste i Europa og USA, 
pointerer Henrik Sahlberg.

Også Sydamerika og sær-
ligt Brasilien er et inte-
ressant marked for Vippe-
rød-virksomheden.

- I løbet af et års tid vil vi 
formentligt have indgået 
strategiske partnerskaber 
med virksomheder i andre 
dele af verden, for eksempel 

Nord- og Sydamerika. Det 
kan være aftaler om, at de 
kan producere vores folielåg 
på licens. Det har vi store 
forventninger til, siger Hen-
rik Sahlberg, der selv starte-
de i Primodan i 2006, før han 
rykkede over i Primoreels et 
par år senere.

Flere patenter
Et meget håndgribeligt be-

Små låg med  
international succes

» Det går godt, og 
fremtiden tegner lys.

Henrik Sahlberg,  
direktør og medejer,  

Primoreels A/S

Direktør Henrik Sahlberg ved Primoreels’ nuværende trykmaskine, 
der i et kontinuerligt forløb både trykker producentens logo  
og andre produktoplysninger på lågene samt udstandser  
og placerer lågene på én rulle - klar til at sende af sted til kunden.  
Foto: Peter Andersen 

Direktør og medejer af Primoreels, Henrik Sahlberg. Der findes forskellige typer af trykklicheer - denne er af gummi.
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FAKTA

n Primoreels A/S blev 
stiftet i 2008 som en 
del af Primodan A/S, 
der dengang som 
nu fremstiller fyld-
ningsmaskiner til især 
produktion af fetaost. 
Primoreels formål var 
at fremstille folielåg 
til emballagen, så det 
system kunne sælges 
med fyldningsmaski-
nerne. 

n Allerede i 2009 blev 
de to selskaber dog 
separeret, og efter 
en rekonstruktion af 
Primodan samme år, 
er det oprindelige sel-
skab nu primært ejet 
af en kapitalfond. 

n Til gengæld er 
ejerkredsen bag Pri-
moreels fortsat den 
samme, som stod bag 
Primodan og stiftel-
sen af Primoreels. 

n De to virksomheder 
bor dør om dør og er 
samarbejdspartnere, 
men der er ingen for-
mel binding mellem 
dem.

n Primoreels havde et 
overskud før skat i 
2016 på 5,3 millioner 
kroner (4,3 millioner 
kroner i 2015). Brut-
toresultatet var på 
8,9 millioner kroner i 
2016.Et eksempel på et af Primoreels plastfolielåg til det mellemøstlige 

marked.

vis på Primoreels’ vækst er, 
at virksomheden i øjeblik-
ket er ved at udvide på fa-
brikken. Det skal give plads 
til en ny trykmaskine, så 
kapaciteten kan øges. Der-
med kan Primoreels hjem-
tage opgaver, der i øjeblikket 
trykkes andre steder i Dan-
mark.

Virksomheden har i øvrigt 
patent på flere dele af pro-
cessen, eksempelvis nogle 
komponenter i maskinerne 
samt en bestemt måde at 
lave perforeringer på.

Primoreels’ plastfolielåg 
har den fordel, at de trykkes 
på ruller med en perforering 

mellem de enkelte låg eller 
oblater. Den metode er, iføl-
ge virksomheden selv, væ-
sentligt nemmere og billige-
re for fødevareproducenter-
ne at håndtere end den tra-
ditionelle metode, hvor hver 
enkelt oblat standses ud.

- Det betyder, at vi kan 
lave et tyndere materiale, og 
samtidig er plastfolien langt 
mere solid end aluminiums-
folie. Og så er CO2-belast-
ningen fra vores plastfolie 
langt mindre end fra alufo-
lie, pointerer Henrik Sahl-
berg.

 

 

 

 

 

Vintage Autorep
Klassikere – Youngtimere – Veteraner

Har du brug for en mekaniker der er pålidelig og 
grundig, samt giver dig en god rådgivning……
så er det os du bør kontakte

Vi kan bl. a. hjælpe dig med:
- Restaurering/renovering/styling af alle biler
- Klargøring og kørsel til syn
- Fejlfinding/fejlretning på el-systemer
- Hjælp til at finde din drømmebil og importrådgivning

KORT
FORTALT

VI KAN ALT:

Vitodens 200-W

•  Gasservice
•  Service og vedligehold

indenfor ejendomme og erhverv
•  Kloak •  Rørtræk •  VVS •  Sanitet

•  Energi optimering •  PE Svejsning 

A
Energi Miljø

A

Mølbak
VVS & Gasteknik A/S

- også for private!

Tlf. 5616 7000
www.moelbak.dk


