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SAMARBEJDE SKABER SUCCES

Vores fokus er altid LØSNINGEN. Ofte kan vi selv
sammen med vores interne samarbejdspartnere 
finde en god løsning. Men nogle gange kan vi ikke 
levere den optimale løsning. Derfor har vi et åbent 
samarbejde med en række virksomheder, der kan 
levere de løsninger, vi ikke kan.

Newtronic handler om mennesker. Vores medarbejdere skal tro på Newtronic og være 
glade for at gå på arbejde. Ligesådan er det vores mål, at alle vores samarbejdspartnere 
er glade for at arbejde med os. Det gælder både dem, der producerer vores produkter 
og dig, der skal bruge nogle af vores løsninger. Det sikrer vi gennem åbenhed, ærlighed 
og dialog.

VORES INTERNE 
SAMARBEJDSPARTNERE

VORES EKSTERNE  
SAMARBEJDSPARTNERE

VI ØNSKER 
AT GØRE DET 
OVERSKUELIGT 
FOR DIG
Når du arbejder med os, ser vi 
dig som en samarbejdspartner. 
Vi ønsker ikke at sælge dig ”vores” 
løsning, vi vil finde en løsning, der 
passer dig. Derfor starter vi altid 
med at spørge ind til dit projekt, 
så det bliver overskueligt for både 
dig og os, hvad din udfordring er. 
Du er ekspert i din proces og din 
produktion. Derfor er det også 
i samarbejde med dig og med 
udgangspunkt i dine oplysninger, 
at vi arbejder på at 
lave din løsning.

Vi forhandler elvarmeprodukter og -løsninger, følere, 
køleprofiler og temisk ledende materiale. 
Vores forretning er inddelt i fire områder:

KØLEPROFILERHVAC & BYGNINGS-
AUTOMATIK

INDUSTRI AUTOMATIK

https://newtronic.dk/
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2002: Newtronic grundlægges af Niels Regel.

APRIL 2019: Newtronics nye visuelle identitet
afsløres. En del af det nye visuelle materiale er tre 
nye brochurer, der visualiserer opdelingen af vores 
aktiviteter i tre forretningsområder: Industri, HVAC & 
Bygningsautomatik og Køleprofiler. Samme måned 
lanceres en nye hjemmeside på dansk og engelsk. 

JANUAR 2019: Newtronic
flytter til nye og større 

lokaler på Ove Jensens Alle 
35 i Horsens.

KØLEPROFILERHVAC & BYGNINGS-
AUTOMATIK

INDUSTRI

2005: Første medarbejder ansættes

2012: Newtronic flytter fra kontorfællesskabet i  Tobaksgården
til egne lokaler på Langmarksvej i Horsens.

AUGUST 2019: Newtronic
lancerer Automatik som fjerde 
forretningsområde.

AUTOMATIK

SEPTEMBER 2019: Newtronics nye webshop
lanceres under navnet Newtronic Online.

FEBRUAR 2020: Newtronics
kundeportal lanceres.
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KOM I KONTAKT MED OS

Skal du bruge en specialdesignet løsning, eller har du brug for vejledning, er det vores konsulenter, du skal 
snakke med. Dem får du fat i på info@newtronic.dk eller 7669 7090. Skal du bruge en standard løsning, 
kan du ofte finde den i vores webshop Newtronic Online, som du finder på www.newtronic-online.dk.

T: +45 7669 7090
E: info@newtronic.dk

CVR nr. DK-26638577

På adressen:
Ove Jensens Alle 35F
8700 Horsens

En god løsning er tilpasset dig 

HVORDAN LØSER VI DIN UDFORDRING?
Det er udfordringen, der er 
udgangspunktet. Løsningerne på 
industriens udfordringer kan ikke bare 
hives op ad skrivebordsskuffen, de skal 
tilpasses forholdene på stedet.

VI TÆNKER SAMARBEJDE STRATEGISK
Vi gemmer ikke leverandørlisten i skuffen. 
Vi ser kunder og leverandører som 
samarbejdspartnere, og vi tror på, at det er 
gennem en åben dialog med begge parter, 
de gode løsninger opstår.

VORES HISTORIEVORES HISTORIE

https://newtronic.dk/
https://newtronic.dk/p/loesninger/koeleprofiler
https://newtronic.dk/p/loesninger/hvac-bygningsautomatik
https://newtronic.dk/p/loesninger/industri
https://newtronic.dk/
http://newtronic-online.dk
http://www.newtronic-online.dk
https://www.google.dk/maps/place/Ove+Jensens+All%C3%A9+35,+8700+Horsens/@55.8548446,9.8652388,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464c63acfdadd747:0xaae3e4ac69323c74!8m2!3d55.8548416!4d9.8674275


Ove Jensens Alle 35 F
DK-8700 Horsens

Denmark
www.newtronic.dk

+45 7669 7090

Newtronic rådgiver, designer og forhandler 
løsninger indenfor el-varme, følere, 

controllere, samt køleprofiler og termisk 
ledende materiale. Det er ofte komplekse 
udfordringer, men vi arbejder for at gøre 

processen så ukompliceret og transparent 
som muligt. Vi tror på en tæt dialog med 

vores samarbejdspartnere. 
Fordi vi ved, at en god løsning 

er tilpasset dig.

www.newtronic.dk
www.newtronic-online.dk
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