
Dæksalgsvirksomheden Ovethi, der har 12 afdelinger fordelt over hele landet, indviede tidligere på  
året firmaets nybyggede, topmoderne faciliteter på Trianglen 35 i Kolding. Nu er de i fuld gang på den  
nye adresse, og kunderne har taget rigtig godt imod opskaleringen. 

Fuld fart frem i Kolding 
Der har været rygende travlt i Ovethis nye faciliteter i 

Kolding, siden virksomhedens medarbejdere tog de 
nye lokaler i brug tidligere på året. Corona-pandemien 
satte en stopper for den store indvielsesfest, men med 

stor respekt for overholdelse af alle anvisninger 
fra myndighedernes side har personalet allige-
vel formået at ibrugtage faciliteterne og betjene 
kunderne fra den nye adresse på fuldt blus. 

”Det har været en supertravl periode!” siger 
en storsmilende Jesper Bruus Christensen, der 
er afdelingsleder i Ovethis afdeling i Kolding, 
mens han symbolsk tørrer sig over panden. 
”Samtidig med at vi flyttede afdelingen fra den 
gamle adresse og her skulle gøre klar til afleve-
ring, skulle indretning og udstyr på plads i vores 
nye faciliteter. Derudover skulle vi naturligvis 
sikre en optimal kundebetjening og den daglige 
drift generelt, så vores kunder mærkede så lidt 
til forandringerne som muligt. Og alt dette faldt 
sammen med vores store forårstravlhed inden for 
alle segmenter. Så vi har haft rigtig meget at se 
til. Heldigvis er alt gået supergodt, og vi har god 
grund til at tro, at vores kunder også har den 
opfattelse.”

Masser af fin feedback
Medarbejderne i Ovethis Kolding-afdeling har nemlig fået masser 
af fin feedback fra kunderne i relation til de nye faciliteter. ”Der 

er rigtig mange, der roser stedet, og selvom det har været en lille 
sideløbende proces at komme helt på plads, så har folk følt sig 
meget velkomne her. Vi har fået rigtig mange tilbagemeldinger 
om, hvor indbydende her er. Ikke mindst fine kommentarer om 

vores nye kundeafsnit med en kaffeautomat, der 
bliver flittigt brugt, tv, wi-fi, læsestof og legesager 
til de mindste,” fortæller Jesper Bruus Christen-
sen.

De i alt 1600 topmoderne kvadratmenter 
byder på højt til loftet, skønt lysindfald, godt 
indeklima og masser af plads til arbejdet med 
blandt andet tre personvogns- og to lastvogns-
baner, stort lager til opbevaring af kundedæk, 
nye dæk og fælge - samt state-of-the-art udstyr 
til håndtering af dæk, fælge og hjul.

Faglighed, service og hverdagens velfærd
”Vores kunder skal kunne mærke, at vi kan vores 
kram og er seriøse omkring det, vi laver. Vi leve-
rer kvalitet i stort såvel som småt, både i relation 
til produkter, faglighed, rådgivning og service, 
og vi sætter en ære i at løse opgaverne optimalt - 
og helst med rekordlav responstid. Vi har rigtig 
mange kunder inden for industrien, landbruget og 
transportbranchen samt masser af privatkunder 

og virksomheder, og dem tilbyder vi et miljø, hvor faglighed, ser-
vice og hverdagens velfærd går op i en højere enhed,” som Jesper 
Bruus Christensen udtrykker det. 

Hvis du ikke får 
mulighed for at lægge 

vejen forbi Ovethi i 
Kolding lige med det 
samme, kan du se  
en kort video af  

det flotte nye  
værksted her: 

Afdelingsleder Jesper Christensen klar til at byde kunderne velkomne i Kolding.
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Lyst, venligt og funktionelt værksted, hvor Kasper Risager Jørgensen og 
kollegerne er klar til at betjene kunderne med varer på hylderne i det nye 
mezzanindæk, med nyt Hunter-udstyr og Würth-lifte.

Fire friske dækfolk - Fra venstre: 
Kasper Risager Jørgensen, førstemand på personvognsværkstedet.
Jesper Christensen, afdelingsleder.
Michal Osther Jensen, montør.
Per Krigslund, montør.
Ikke med på billedet: Iver Lautrup Ricken, montør. 

Udstyret til de store dæk er også på plads og Michal Osther Jensen styrer 
Mondolfo Ferro TBE 156 PRO dækmonteringsmaskinen med kyndig hånd. 

Dæksalgsvirksomheden Ovethi, der har 12 afdelinger fordelt over hele landet, indviede tidligere på  
året firmaets nybyggede, topmoderne faciliteter på Trianglen 35 i Kolding. Nu er de i fuld gang på den  
nye adresse, og kunderne har taget rigtig godt imod opskaleringen. 

Fuld fart frem i Kolding 
De nye faciliteter ligger lige ved motorvejen og i et industri-

område i udvikling, hvor blandt andet mange store bilhuse har til 
huse. Den unikke placering skal være med til at højne kendskabs-
graden til Ovethis brand og til at få endnu flere kunder i butikken.

Et nyt ansigt
Og netop kunderne kommer nok til snart at kende et nyt ansigt i 
huset. Ovethi har nemlig pr. 2. juni ansat 31-årige Kasper Risa-
ger Jørgensen i en nyoprettet stilling som førstemand for per-
sonvognsværkstedet. Kasper er uddannet automekaniker og har 
tidligere arbejdet på en række mindre værksteder, senest i en 
ledende stilling hos et større mærkeværksted i Ejby på Vestfyn. 
”Jeg trængte til friske udfordringer, og den nyoprettede stilling 
hos Ovethi tiltalte mig. Det bliver spændende at være med til at 
opbygge personvognssegmentet yderligere og generelt at være en 
del af udviklingen i en større virksomhed som Ovethi, hvor faglig 
stolthed, service og kvalitet er i højsædet. Jeg har altid hørt godt 
om firmaet og kan mærke, at virkeligheden lever op til rygterne. 
Jeg glæder mig derfor over at være en del af en organisation, der 
leverer noget af det bedste, kunderne kan få på markedet – fra 
produkter og service til rådgivning og knowhow.” 

Om den nyoprettede stilling siger Lars Schmidt, der er øko-
nomi- og driftsdirektør hos Ovethi: “I vores nye flotte Kolding-
afdeling har vi valgt at sætte øget fokus på personvognsafdelingen 
med store investeringer i nyt udstyr. Derfor er det naturligvis 
vigtigt, at vi har en mand, der er 100% fokuseret på udviklingen 
af dette område, og som er vores ansigt udadtil over for alle vores 
målgrupper i dette segment.” 
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