
Styrken ligger i nærhed 
        og fleksibilitet



REA automatdrejning serieproducerer dreje og fræseemner i stål og metaller. Vi fremstiller kundespecifikke 

løsninger tilpasset det aktuelle behov i den ønskede mængde. Vores styrke ligger i et moderne og fleksibelt 

produktions apparat, der kan håndtere både store og små serier.

Vi har mere end 40 års erfaring som ordreproducerende underleverandør af stål og metalemner til  

store og mellemstore virksomheder i Skandinavien og Europa. Det gør os til en kompetent og troværdig 

sam arbejdspartner, der er med til at sikre, at kundens produktion kører sikkert og problemfrit.

På vores 18.000 m2 store domicil i Otterup i hjertet af Danmark har vi samlet alle processer under ét tag.  

Derved opnår vi den rigtige kvalitet hele vejen igennem produktionen  til den færdige løsning er leveret 

hos kunden.

Kort og godt om REA



REA ønsker at være en attraktiv og konkurrencedygtig sam  arbejds

partner, der altid er på forkant med den teknologiske udvikling. 

Derfor investerer vi løbende i vores produktionsapparat, der tæller 

mere end 140 højautomatiserede maskiner, hvor vi med præcision 

håndterer store som små serieproduktioner.

Minimal lagerbinding og ensartet kvalitet

Vi er certificeret i henhold til ISO 9001:2008, der er en del af et 

strategisk mål om, at levere en høj og ensartet kvalitet til den 

aftalte tid.

I og med alle produktionsprocesser er samlet under ét tag, kan vi 

hurtigt omstille produktionen, så vi kan imødekomme ønsker om 

fx justintime levering eller hasteordrer med dagtildag levering.

Det er alfa og omega for os at overholde den aftalte leveringstermin, 

så vores daglige mål er at give vores kunder en høj leverings

sikkerhed.

Egen værktøjsfremstilling sparer tid

Vi har egen værktøjsafdeling, hvor vi fremstiller specielle  

skæreværktøjer til produktionen. Det giver os en stor grad af  

fleksibilitet og sparer kostbar tid for vores kunder, da vi ikke  

er afhængige af en ekstern leverandør.

Fleksible præcisionsløsninger
- fremstillet på moderne produktionsfaciliteter

Præcisionsløsninger



Vi har altid mere end 1.000 ton stål og forskellige metaller  

på lager. Dette er med til at sikre vores kunder en høj  

leveringssikkerhed og en hurtig opstart på opgaven.

Konkurrencedygtigt prisniveau

Vi giver kunden den optimale materialepris gennem storindkøb  

hos vores faste underleverandører. I kombination med vores  

højautomatiserede produktionsapparat er vi derfor i stand  

til at konkurrere med prisniveauet i både Østeuropa og Asien.

Du får med andre ord et dansk produceret kvalitetsprodukt 

til en konkurrencedygtig pris.

Eget råvarelager

Stort råvarelager sikrer hurtig opstart
- og konkurrencedygtige priser



Vores 100% danske produktion giver en række åbenlyse 

samarbejdsfordele:

•   En tæt dialog sikrer den ønskede løsning og materiale

kvalitet og giver mulighed for løbende at foretage  

ændringer/justeringer i processen

•  Effektiv produktionsstyring gennem alle processer

•   Geografisk nærhed giver mulighed for deltagelse  

ved produktionsstart

•   Kompetent og høj faglig sparring på alle opgaver

•   Sproglige misforståelser undgås i forhold til udenlandsk 

produktion 

Miljøhensynet er en naturlig del

Med 100% egenproduktion skaber vi en høj produktivitet  

og et sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. 

Samtidig sørger vi for, at produktionen lever op til de danske 

miljøregler, der er nogle af verdens skrappeste  og på den 

måde bidrage til minimal belastning af miljøet.

Dansk produktion 

 - optimal styring gennem alle processer

Dansk produktion
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