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BESØG HOS ROLLTECH
Johs. E. Rasmussens Vej 12 - 9800 Hjørrring

I mere end 30 år har Rolltech A/S været leverandør til isoler-
glas-industrien. Virksomheden ejes af den italienske koncern 
ALU-PRO og har søsterselskaber i Polen og Rusland. Den årlige 
produktion overstiger 90 mio. meter profiler - 97 pct. af pro-
duktionen eksporteres og der er 85 ansatte.

Produkterne fra Rolltech har en bæredygtig profil idet varm-
kant profilerne sparer miljøet for over 1 mio. tons CO2 ud-
ledning hvert år i forhold til traditionelle aluminium profiler. 

Hjørring er center for udvikling for hele koncernen. Og net-
op udvikling af såvel produkter som processer er nøglen til 
Rolltechs succes. Udviklingsafdelingen i Hjørring har fem 
medarbejdere, men mange flere personer deltager i udvik-
lingsarbejdet, idet det foregår i netværk med leverandø-
rer af materialer og maskineri, som deltager sammen med 
Rolltechs egne ingeniører.

I Rolltechs helt nye produktionsanlæg anvendes ikke ro-
bot-teknologi, hvilket er et meget bevidst valg. De nye 
produktionslinjer er konstrueret sådan, at materialerne fra 
indføringen fuldautomatisk transporteres til bearbejdning i 
de forskellige stationer og kommer færdige ud i den anden 
ende. Der er således ikke brug for håndtering undervejs af 
hverken mennesker eller robotter.

TILMELDING
på www.erhvervhjoerring.dk 

senest 21. oktober

Arrangementet er kun for 
medlemmer af Erhverv Hjørring
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Rolltech er verdensførende indenfor den lille niche; udvikling, produktion og 

salg af profiler til termoruder. Årsagen til, at en virksomhed i Hjørring kan 

opnå denne position er bl.a., at Rolltech selv udvikler både produkterne og 

produktionsudstyret. Og med den nyeste investering på over 60 mio kr. i en 

spritny fabrik, vil de være sikret faciliteter til den fortsatte drift og udvikling 

af en højteknologisk virksomhed i Hjørring i mindst 10 år frem i tiden. 

Det er blandt andet også derfor, at virksomheden i begyndelsen af 2019 vandt 

Erhverv Hjørrings initiativpris.

Kom med til en spændende fortælling og rundvisning, når adm. direktør 

Jesper Holm Thorstensen byder indenfor i de nye omgivelser.


