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Den 27. oktober 2016 

 
Portbussen ruller på Sjælland og øerne 
 
Hörmann Danmark AS præsenterer portbussen, som er en 
rullende interaktiv udstilling. Portbussen skal sikre trælasterne 
og byggemarkederne på Sjælland og øerne unik mulighed for 
at deres kunder kan afprøve, se og mærke portenes funktioner, 
overflader og kvalitet hjemme hos sig selv. 
 
Bag rattet i den spritnye portbus sidder 42-årige Lenni Skovgaard, 
som har indgående kendskab til portenes specifikationer og 
funktioner. 
 
- Trælasterne og byggemarkederne skal have en a-ha-oplevelse, 
når jeg kommer på besøg. Det skal være nemt at overskue vores 
sortiment og træffe beslutninger, fortæller Lenni, som har arbejdet i 
branchen i mange år og kender trælasternes og byggemarkedernes 
ønsker og behov. 
 
Fungerende automatikker og udvidet service 
Portbussen er udstyret med fungerende automatikker, farveprøver, 
håndsendere, kodetastaturer med mere, der giver mulighed for at 
afprøve forskellige muligheder og funktioner. 
 
- Vi vil gerne give vores kunder den bedste service. Derfor kom vi 
på idéen med portbussen. Lenni giver vores kunder den helt rette 
rådgivning. Det skaber en unik købsoplevelse, fortæller Lars 
Mikkelsen, salgschef for Hörmann Danmark AS.  
 
Men det er ikke alene den professionelle rådgivning og service, der 
gør portbussen og købsoplevelsen unik. 
 
- Når trælasterne og byggemarkederne har en kunde, som viser 
interesse for en portløsning, kan de ringe til mig – så kører jeg ud til 
kunden og rådgiver og måler op. Hvis trælasten eller 
byggemarkedet ønsker det, udformer jeg et tilbud til kunden med 
det samme. Det er en service, der er givende for alle parter, 
forklarer Lenni. 
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Om Hörmann: 
Hörmann-gruppen er Europas førende udbyder af døre, porte og låger. 
Siden grundlæggelsen i 1935 har virksomheden produceret mere end 15 
millioner porte, som finder anvendelse i hele verden. På 27 specialiserede 
fabrikker i Europa, Nordamerika og Asien fremstiller mere end 6.000 
medarbejdere porte, låger, døre, karme og åbnere i høj kvalitet til brug i 
private boliger og erhvervsejendomme. Den verdensomspændende 
Hörmann-gruppes hovedsæde ligger i den lille tyske by Steinhagen. Den 
familieførte virksomhed opnåede sidste år en omsætning på over 1 milliard 
euro. Mere end 80 egne salgsafdelinger i over 30 lande og flere hundrede 
forhandlere i omkring 35 andre lande sørger for, at kunderne altid har 
Hörmann lige i nærheden. 
 
 
For yderligere information: 
Lenni Skovgaard, kørende sælger hos Hörmann Danmark 
Telefon: 28 95 72 23 - e-mail: l.skovgaard.ran@hoermann.dk 
 
eller 
 
Michella Bach Baagø, pressekoordinator for Hörmann Danmark 
Telefon: 60 66 60 71 - e-mail: mbb@adhost.dk 
 
 
Billedmateriale i fuld størrelse: www.hoermann.dk/presse-dk 

 
 


