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Kebony indgår samarbejde med DLH A/S om distribution i Danmark 

Med DLH A/S som lagerførende distributør etablerer trævarevirksomheden Kebony sig stærkt 

på det danske marked med kortere leveringstid og effektiv logistik.   

 

Efterspørgslen på det danske marked efter Kebony-træ er kraftigt stigende, og det har nu fået Kebony til at 

indgå et strategisk samarbejde med DLH A/S, som skal sikre hurtigere leverancer og optimeret service. Det 

holdbare Kebony-træ er især eftertragtet til facadebeklædning, tagbeklædning, vinduesrammer, 

terrasse/brodæk og til andre indendørs og udendørs funktioner, hvor der stilles høje krav til træets 

ydeevne og æstetik. 

”Det bliver en kæmpe fordel for Kebonys kunder, at de fremover har mulighed for at bestille Kebony-

træ hos DLH, hvor de vil opleve kortere leveringstider på lagerført sortiment, fragtfri levering og generelt 

færre omkostninger på de helt små leverancer, da Kebony kan leveres i samlast med DLH’s øvrige 

sortiment,” udtaler Country Manager i Kebony, Mona Sørensen. 

DLH overtager pr. 1. april salg, lager og distribution af Kebonys sortiment i Danmark. Virksomheden er 

specialiseret i levering til tømmerhandler og byggemarkeder i hele landet, så for de to parter er det nye 

samarbejde opfyldelsen af et fælles ønske om, at DLH vil kunne levere Kebony-træ sammen med deres 

øvrige produkter. Dermed skal kunderne ikke som tidligere have terrassebrædder, facadeprogram, tilbehør 

osv. leveret fra Norge. DLH’s administrerende direktør, Dennis Albretsen, understreger, at DLH er glade for 

muligheden for at indgå et samarbejde med et innovativt brand og en virksomhed som Kebony, som sætter 

nye standarder inden for deres produktområder. 

”Efterspørgslen efter Kebonys smukke, langtidsholdbare og miljøvenlige træprodukter er stigende, og 

kravene fra markedet har ændret sig, så der forventes en hurtig og effektiv logistikløsning,” udtaler Dennis 

Albretsen, administrerende direktør i DLH. 

Kebonys sortiment vil fremover være på lager hos DLH’s salgs- og logistikcenter i Horsens, og 

kundebetjeningen vil primært blive varetaget af DLH’s afdeling Horneman med støtte fra resten af 

salgsteamet. Kebony vil fortsat have et fuldt salgsteam i Danmark og fortsætter også arbejdet med 

rådgivning af bygherrer, kommuner, arkitekter og entreprenører som hidtil. 

Kebony-træ er takket være den patenterede Kebony-teknologi et bæredygtigt, holdbart og 

vedligeholdelsesfrit materiale, som med tiden udvikler en karakteristisk sølvgrå patina samtidig med, at det 

bevarer sine tekniske egenskaber. Kebony-teknologien er en norsk udviklet miljøvenlig proces, der 

modificerer bæredygtigt nåletræ gennem opvarmning af træet med en biobaseret væske. Ved 

polymerisering af træets cellevægge får nåletræet de samme egenskaber som tropisk hårdttræ, såsom 

holdbarhed, hårdhed og dimensionsstabilitet – egenskaber, som man med denne teknologi kan 

tilvejebringe frem for at skulle fælde tropisk regnskov eller anvende miljøskadelige behandlinger. 

 

 



 

 

For yderligere info: 

Mona Sørensen, Country Manager, Kebony 

+45 20 27 58 55 

ms@kebony.com 
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Dennis Albretsen, Adm. Dir, DLH A/S 
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