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Fra skuffeidé til produktnyhed 

Jumbo Stillads lancerer et nyt stigesystem i luksusklassen, der kommer til yderligere at styr-

ke virksomheden på eksportmarkedet. InnovationsAgenterne har hjulpet med at få det nye 

stigesystem op af skrivebordsskuffen og ud på markedet. 

Jumbo Stillads A/S er Danmarks førende producent af stilladser og stiger. Virksomheden har 

over de seneste år satset på eksport med stor succes og eksporterer nu til 28 lande over hele 

kloden. 

Så der er nok at se til i den 50 mand store virksomhed på Stålvej i Kolding og på Jumbos kinesi-

ske fabrik i Qingdao. 

Travlheden betyder bl.a., at ideer til nye produkter bliver liggende i skrivebordsskuffen længe-

re end ønsket. Men da InnovationsAgent Susanne Reinholdt Damgaard besøgte Jumbo i star-

ten af 2015, bad hun direktør Karsten Skov Hansen tage de gode ideer op af skuffen, så de 

kunne diskutere og vurdere dem i fællesskab. 

Hjælp til innovation 

Det er InnovationsAgenternes opgave at hjælpe virksomheder med teknologisk innovation og 

bistå med at realisere ideer, der kræver ny viden og nye udviklingsressourcer. Karsten Skov 

Hansen havde længe næret et ønske om at udvikle en ny type stige i luksusklassen til professi-

onelt brug og med de højeste krav til kvalitet, holdbarhed og ergonomi. Der var bare ikke tid til 

at føre ideen ud i livet. 

- Vi kunne ikke afsætte en fuldtidsmedarbejder til projektet. Derfor sagde jeg ja tak til Susan-

nes forslag om at søge InnoBooster-ordningen om støtte til projektansættelse af en nyuddan-

net ingeniør samt teknisk assistance fra GTS-instituttet FORCE Technology.  

Et års udvikling 

- Vi var så heldige at få pengene, og efter et års udviklingsarbejde lancerer vi nu det nye stige-

system til levering i maj måned. Uden hjælp fra InnovationsAgenterne og InnoBooster-

midlerne var projektet blevet liggende i skrivebordsskuffen, forklarer Karsten Skov Hansen. 

Han forventer, at det nye stigesystem yderligere vil øge eksportandelen af Jumbos omsætning, 

en andel der har været kraftigt stigende de seneste år. 

Mere eksport 

-  Vores langsigtede strategi er at udvide vores produktportefølje generelt og især med ek-

sportegnede produkter. Vores fremtidige vækst kommer til at ligge på netop eksportmarke-

derne, vurderer Karsten Skov Hansen. Til gengæld er det stadig i Danmark, at hovedparten af 

Jumbos produktion foregår. 65 procent af virksomhedens omsætning kommer fra varer produ-

ceret i Kolding, 25 procent kommer fra Jumbos kinesiske fabrik, mens de resterende 10 pro-

cent udgøres af varer produceret af underleverandører. 

Det nye stigesystem er designet til de mest kræsne af Jumbos professionelle brugere, der kræ-



ver en stige med optimal ergonomi og sikkerhed. Stigen er desuden produceret i højstyrke 

aluminium, der øger holdbarheden og gør den mere modstandsdygtig over for stød og slag.  

 


