
BESLAG OG LØSNINGER 
TIL MØBEL-, BAD- 
OG KØKKEN-  
INDUSTRIEN 



Du finder BESLAG OG 
TILBEHØR til ethvert 
behov hos HT BENDIX A/S
HT BENDIX A/S er en rådgivende sourcing partner, der beskæftiger sig 
med salg og sourcing af produkter, samt pakning og andre serviceydelser 
til primært møbel-, bad- og køkkenproducenter, men også andre indu-
strier med behov for beslagskomponenter.



Vi sourcer og udvikler vores produkter gennem et stort netværk af strategisk udvalgte leverandører fra ind- og 
udland. Vi er leveringsdygtige i både standard og kundeudviklede varer og serviceydelser. Blandt andet greb, 
samlebeslag, befæstigelse, udtræk, møbelben, møbelstel, produkter til møbel-, køkken- og bad, pakning, samt 
mere komplekse produkter til nichebrancher. Kombinationen af at kunne tilbyde et miks mellem standard og 
kundeudviklede varer, giver en fleksibilitet der kan dække ethvert behov.

Mere end 

10.000 
VARENUMRE  
hvoraf over 6.000 lagerføres
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Produktudvikling -  

VI ER JERES 
PARTNER  
- fra idéfase til udvikling,  
produktion og levering
Findes det ønskede produkt ikke i vores program, er vi klar til at løse 
opgaven sammen med jer.

Som rådgivende og løsningsorienteret handelsvirksomhed, arbejder vi 
med udgangspunkt i kundens behov. Gennem dialog, vidensdeling og 
tæt samarbejde, finder vi løsninger på udfordringer og behov, som kan 
skabe værdi i udviklings- og forretningsmæssig henseende.





Kundespecifik 

BESLAGSPAKNING
Vi har mere end 30 års erfaring som totalleverandør af færdigpakkede poser og æsker. Via et 
professionelt set-up har vi kompetencerne til at imødekomme vores kunders ønsker og behov.

Vi håndterer hele forsyningskæden, fra sourcing, produktion og lagerføring af produkterne, til 
den endelige pakning enten i poser eller æsker, samt kvalitetskontrol igennem hele processen.

Indholdet i æsker og poser sammensættes individuelt efter behov – passende for kunden og 
det enkelte møbel.



HT BENDIX A/S har siden 1975 leveret beslag og komponenter 
til møbel-, bad- og køkkenindustrien i store dele af Europa, 
og vi er i dag en betydende leverandør på området. Vi er et 
stærkt team på mere end 80 medarbejdere, hvor alle har 
fokus på at yde dig den bedst mulige service. Vi indgår tætte 
og langvarige partnerskaber med vore kunder baseret på 
tillid og tryghed.

HT BENDIX A/S 
Rønnevej 4 
7400 Herning
Danmark

Tlf.: +45 96 26 33 11 
ht@ht-bendix.dk 
www.ht-bendix.dk


