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Leverandørbranchen in-
denfor fødevareanlæg 
i rustfrit stål er domi-
neret af en række me-
get store internationale 
virksomheder. Bran-
chen rummer dog også 
mindre virksomheder, 
som producerer tanke, 
procesudstyr og andre 

units, der typisk er specialdesignede til 
særlige ønsker og behov. En af disse er 
LP Kolding, som med 26 medarbejdere 
har korte beslutningsveje og fleksible 
arbejdsgange. Derfor er man også en 
oplagt partner, både når det gælder 
relativt store og små ordrer. 

- Vores styrke er dialogen med kunden 
og evnen til at omsætte særlige ønsker 
til funktionelle løsninger i en rentabel 
økonomisk ramme, siger administre-

rende direktør Mogens Feld-Andreasen. 
Hovedparten af LP Koldings aktiviteter 
er baseret på konkret konstruktion af 
tanke og udstyr gennem forarbejdning 
af rustfrit stål i egne produktionshal-
ler i Kolding.  I enkelte tilfælde udfø-
res større opgaver i samarbejde med 
beslægtede virksomheder i branchen. 
Senest er flere opgaver også baseret 
på komplette funktionsløsninger, hvor 
den komplette engineering med 3D-
arrangementstegninger bliver leveret 
af LP Kolding. 

- Vi har eksempelvis lige fået en større 
ordre hos en tysk kunde, som opfører 
en bouillonfabrik i Rusland. Vi tegner 
og projekterer anlægget i første om-
gang – og  håber selvfølgelig  også at 
skulle fremstille tanke og procesudstyr 
til anlægget, forklarer Mogens Feld-
Andreasen. ■

 

LP Kolding
• specialister inden for design, plan-

lægning, konstruktion, dokumen-
tation og installation af tanke og 
procesudstyr i rustfrit stål.

• opererer indenfor fødevareindu-
strien, Pharmasektoren, vandfor-
syningsbranchen m.m.

• 26 veluddannede medarbejdere, 
der har de nødvendige færdighe-
der lige fra ingeniørkompetencer 
og procesteknologi til fremstilling 
og teknisk håndtering af stål. 

• 60 pct. af omsætningen er i Dan-
mark, men Sverige, Norge og Tysk-
land er i vækst. 

Fleksibilitet er nøgleordet  
hos LP Kolding

Mød os på Food Tech 
– stand J 7206

• Design and manufacturing of stainless steel tanks
• More than 50 years of experience
• Advice from idea to finished product
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