
Rentabel møbelproduktion i Danmark er ikke utopi

Hammel konsoliderer sig med endnu et positivt resultat og fortsætter den vækstrejse virksomheden har været 
på de seneste år. Den danske møbelproducent cementerer hermed, at det er muligt at producere kvalitets- 
møbler i Danmark 

Regnskabet for 2020 viser et overskud på 2.515 t.kr. Året blev kickstartet af den bedste Kølnmesse i Hammels historie.  
Så kom nedlukningen, hvor væksten til at starte med blev sat på pause hos Hammel. I takt med at danskerne og resten 
af verden langsomt kom sig over det første store chok, vænnede vi os til den nye hverdag med nedlukninger,  
hjemmearbejde osv.  Hammel har nydt godt af, at mange forbrugere vendte blikket indad og hjemad. Hjemmet blev en 
vigtig base, der bliver investeret i som aldrig før.

- Vi skal ikke lægge skjul på, at 2020 har været et turbulent år. De mange op- og nedlukninger, opbremsninger og  
speederen i bund har udfordret organisationen meget. Vi har kæmpet sammen og Hammel er kun kommet godt  
igennem via sammenhold og en stædig vedholdenhed, udtaler adm. direktør Jens-Ole Staghøj og fortsætter:  
- Coronatiden har på mange måder været en øjenåbner for nye måder at gøre tingene på. Selvom vi savner at komme 
ud at besøge vores kunder og tripper for at komme på landevejen og på messer igen, så klager vi ikke, fortæller 
Jens-Ole Staghøj.

- Vi har haft travlt, men har også brugt tiden konstruktivt til at investere i fremtiden, bl.a. ved at optimere produktions-
apparatet og tænke bæredygtighed endnu mere ind i vores produktion. Desuden har Coronatiden også vist vigtigheden 
af at være et stærkt brand og brænde igennem on-line.  Vi har brugt mange ressourcer på at hjælpe vore kunder til 
optimering af deres websites og webshops, udtaler Jens-Ole Staghøj

Hammel købte ultimo 2018 den sønderjyske stolefabrik Findahl Møbelfabrik. 
- Vi er meget stolte over, at integrationen af Findahl i Hammels univers må siges at være en succes. I 2020 har vi 
brugt meget tid på at optimere flowet i produktionen, hvilket har gjort, at vi har kunnet øge den ugentlige produktion 
med 25%. Desuden er der blevet udviklet nyt POS (Point of sale) materiale til udstillingerne hos vore forhandlere. Dét 
- sammen med et dedikeret salgsteam og salgsmateriale i høj kvalitet - har betydet, at salget af Findahl stole er øget 
måned for måned, fortæller en stolt Jens-Ole Staghøj og fortsætter:

- Vi er stolte over at producere i Danmark. Vi tænker  
bæredygtighed ind, hvor det er muligt og vores anvendelse af  
leverandører fra nærområderne har været en stor fordel  
under Coronanedlukningerne, afslutter Jens-Ole Staghøj.

For yderligere detaljer, venligst kontakt:
Jens-Ole Staghøj
jos@hammel-furniture.dk
Tlf.: 40410100
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Regnskabstal (1000 kr.)
    2019   2020
Bruttoresultat  29.380  33.264 
Personaleomk.  24.423  27.183
Primært driftsresultat   1.566    3.776
Resultat før skat       734    3.228
Årets resultat       619    2.515

Balancesum  55.923  54.174 
Egenkapital  21.655  24.170

Afkastningsgrad  2.80%  6,97%
Soliditetsgrad  38,7%  44,6%
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Hammel Furnitures hovedsæde og fabrik i Hammel

Alle møbler produceres og samles på Hammels egne fabrikker 
i Hammel og Skærbæk

Hammel Furniture A/S er en moderne og samfundsbevidst virksomhed, som siden etableringen i 1961 har fokuseret på at skabe 
kvalitetsmøbler, der kombinerer danske arkitekttraditioner med spændende, fremsynet design. Alle produkter designes og produce-
res i Danmark på Hammels fabrik i det midtjyske samt på stolefabrikken i Skærbæk. 
Vi er i dag ca. 80 dygtige og engagerede medarbejdere. 
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Jens-Ole Staghøj, adm. direktør 

Eksempler på møbler til hjemmekontoret - i en Coronatid og 
bagefter ..


