PRESSEMEDDELELSE
Tvis, den 4. september 2017

TCM Group starter produktion af skydedøre på ny fabrik i Aulum
TCM Group, en af Danmarks førende og mest innovative producenter af køkken, bad og
garderobeløsninger, har startet produktion af skydedøre på en ny 2000 m2 stor fabrik i Aulum.
Den nye fabrik producerer skydedøre i alle sortimenter og prisklasser til samtlige af TCM Group’s
brands, nemlig Svane Køkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline og Kitchn samt løsninger, der sælges
gennem forhandlere under forhandlernes eget brand (private label).
Skydedørsfabrikken ligger i forlængelse af TCM Group’s eksisterende fabrik i Aulum og i nærheden
af Tvis, hvilket betyder, at kunderne nu kan få leveret skydedøre i samme lastbil som de øvrige
produkter fra TCM Group frem for at skulle afvente forskellige leveringer.
”Etableringen af skydedørsfabrikken i Aulum har mange fordele. Udover at logistikken i forhold til
kunderne optimeres, så sikrer vi ved selv at producere skydedøre til alle vores sortimenter og
brands, at den sidste finish præcist matcher de andre produkter, som skydedøren skal bruges til,”
siger adm. direktør Ole Lund Andersen, TCM Group.
Skydedørsfabrikken i Aulum kommer til at beskæftige ca. 20 fuldtidsansatte. Nogle medarbejdere
flytter over fra fabrikken i Tvis, men TCM Group skal også ansætte nye folk til den nye fabrik i
Aulum.
TCM Group’s eksisterende fabrik i Aulum, som TCM Group overtog i forbindelse med købet af
Nettoline i januar 2017, er på 14.600 m2 og beskæftiger ca. 65 fuldtidsansatte.
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Om TCM Group

TCM Group er en af Danmarks førende og mest innovative producenter af køkken, bad garderobeløsninger.
TCM Group står bag Svane Køkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline og Kitchn, der sikrer et bredt
produktsortiment på tværs af kundegrupper og prisklasser. TCM Group producerer også gør-det-selv
løsninger, der blandt andet sælges i byggemarkeder under forhandlernes egne brands (private label). Alle
produkter er dansk design og produceret i Danmark med udgangspunkt i en stolt tradition for god kvalitet
og godt håndværk. TCM Group, der i 2016 omsatte for 600 mio. kr., beskæftiger ca. 330 medarbejdere. Læs
mere på www.tcmgroup.dk
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