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Garantie van kwaliteit en productie 

Sodemann Industrifjedre A/S is een onderneming die gespecialiseerd is in de verkoop van 
veren. Wij beschikken over de grootste voorraad van veren in Denemarken en kunnen de 
volgende dag al leveren. Wij bieden tevens speciale veren aan voor specifieke doeleinden. 
Sodemann Industrifjedre A/S levert enkel veren die geproduceerd zijn in hoogwaardige 
processen. De fabrieken waarmee wij samenwerken beschikken over productie- en 
meetinstallaties die voldoen aan alle strikte kwaliteitsvereisten van vandaag. Enkel draad 
die gecertificeerd is als van de hoogste kwaliteit wordt gebruikt. De technische kwaliteit 
wordt gewaarborgd via de naleving van deze vereisten. 

Onze catalogus bevat informatie met betrekking tot de DIN-normen, materiaalnummers, 
EN-normen enz. voor de verschillende productgroepen. Normaal gesproken is een aparte 
specificatie van de individuele leveringen van standaardveren niet nodig. Indien u bij het 
bestellen van speciale veren meetverslagen nodig hebt of een kopie van het 
draadcertificaat van de draadleverancier, kan dit samen met de bestelling geleverd 
worden. Gelieve bij de bestelling te specificeren welke informatie u wenst. 

Elk artikel dat door Sodemann Industrifjedre A/S geleverd wordt heeft zijn eigen 
artikelnummer en alle gegevens worden opgenomen in een computersysteem. Alle 
tekeningen, afbeeldingen en data worden beschermd door middel van een volledige back-
up, zowel intern als extern. 

Ook voldoen wij aan andere vereisten op het vlak van kwaliteit, zoals snelle en 
betrouwbare levering, just-in-time leveringen, prijzen en service etc. via de actuele kennis 
en technologie in het beheer van orders en magazijnen, financiën en administratie enz. 
Daarnaast voelen onze gemotiveerde en deskundig opgeleide medewerkers zich 
persoonlijk betrokken bij de succesvolle verwezenlijking van alle facetten van hun werk. 

Sodemann Industrifjedre A/S wenst altijd een voortrekkersrol te vervullen en de 
voorkeursleverancier van standaardveren te zijn. Om die reden voert Sodemann 
Industrifjedre A/S constant verbeteringen door die moeten garanderen dat de hoge interne 
kwaliteitsvereisten worden gehandhaafd. Sodemann Industrifjedre A/S verwelkomt steeds 
constructieve kritiek en is ervan overtuigd dat de dialoog met de klant de beste manier is 
om optimaal aan diens behoeften te voldoen. 
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