DAVID DESIGN FLYT TAR PRODUKTION TILL ULRICEHAMN
ULRICEHAMN 2021-04-21
David design flyttar sin produktion och logistik från Skillingaryd
till Ulricehamn för att tillgodose den pågående tillväxten
och effektivisera. De flyttar in hos sina ägare Götessons på
Rönnåsens industriområde och den dagliga verksamheten
vävs ihop med Götessons befintliga produktion.
Verksamhetens flytt till Ulricehamn är planerad i april 2021
och hela den befintliga personalstyrkan med sina värdefulla
kompetenser följer med. Produktionen är i dagsläget utspridd
i tre lokaler i Skillingaryd och behöver centraliseras för att
tillgodose den pågående tillväxten och få det utrymme som
behövs för att effektivisera processerna. Götessons byggde ut
sitt huvudkontor och lager under 2019 och omorganiserar nu
sin verksamhet för att på ett smidigt och smart sätt integrera
David designs processer.
Nu kommer David designs in- och utleveranser att ingå
i samma flöde som Götessons och mer tid kommer bli
tillgängligt för tillskärning, sömnad och tapetsering av
David designs kunniga medarbetare.
”David design har länge sökt en bra logistiklösning när våra
lokaler i Skillingaryd blivit för små och flytten till Ulricehamn
innebär att vi får den stora kapacitetsökning som vi behöver för
framtiden. Samtidigt ger det en större flexibilitet i koncernen
och den utvecklingen som vi tillsammans ska nå.” - Håkan
Nilsson, VD på David design.
”Flytten av David designs produktionsenhet möjliggör fortsatt
tillväxt samt fortsatt hög nivå på leveransprecision och kvalitet
som våra kunder förväntar sig av ett premiumvarumärke.
Samtidigt välkomnar vi våra medarbetare från Skillingaryd
som inte bara kommer få nya fantastiska kollegor men också
ta del av den långa erfarenhet och kompetens som finns på
Rönnåsen idag.” - Emil Johansson, VD på Götessons.

Om David design:
Sedan 1988 är David design en ledande svensk producent
av möbler, belysning och accessoarer. Genom samarbeten
med några av världens mest framgångsrika formgivare har
David design en framskjuten roll inom design med världen
som arbetsfält. David design är bl a representerade i den mest
respektabla delen av Salone del Mobile Milan, Project S. Alla
möbler tillverkas med omsorg i Sverige och fokus på hållbarhet,
flexibilitet och ärlig produktion. Egen konfektionsfabrik och
produktion ligger i Ulricehamn Västra Götaland och showroom
finns i Stockholm, Helsingborg och Göteborg. Många David
designmöbler är idag klassiker och säljs på auktionshus världen
över.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta
VD Håkan Nilsson hakan@daviddesign.se | +46 707 20 29 49
Om Götessons:
Götessons Industri AB, grundat 1984 av Ola Götesson,
utvecklar och producerar produkter med en hög nivå av
funktionalitet, design och innovation för en ergonomisk och
bekväm arbetsmiljö. Slutkunderna inkluderar främst grupperna
kontor, konferensmiljöer och hotell. Götessons produkter
säljs genom säljkårer i främst Europa. Gruppen inkluderar
även dotterföretaget Akustikmiljö i Falkenberg AB, aktiv inom
tillverkningen av miljövänliga akustiska produkter för både skoloch förskolemiljöer, arkitekter och musikstudios.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta VD och koncernchef
Emil Johansson emil@gotessons.se | +46 321 68 77 22

