Refurb flytter fra Århus til Hornslet
IT-virksomheden manglede plads og er rykket ind i knapt 3000 kvadratmeter, der
tidligere var beboet af El-Con på Sortevej.
Et vaskeægte væksteventyr er rykket ind i den ene halvdel af El-Cons lokaler på Sortevej i Hornslet. Refurb
står der på skiltet, og bag det navn gemmer sig en virksomhed, der har specialiseret sig i at opkøbe brugt ITudstyr, opdatere computerne og give dem nyt liv og så sælge dem videre igen som genbrugt IT. Det går det
helt forrygende med. Sidste år omsatte virksomheden for 18 millioner kroner og det tal ventes næsten
fordoblet i år.
Den eksplosive vækst er årsag til, at virksomheden nu er rykket fra Grydhøjparken i Tilst til Hornslet,
fortæller Refurbs direktør Ulrik Hjul Andersen.
-

Vi rykkede til Tilst i 2013 og tænkte dengang, at vi var flyttet i fremtidssikrede lokaler, fordi der
egentlig var alt for meget plads. Men det var simpelthen for trangt, så nu rykker vi ind i noget der er
fire gange så stort, fortæller Ulrik Hjul Andersen.

Den kraftigt øgede omsætning har nemlig betydet øgede krav til plads til både lager og produktion – og til
antallet af ansatte. I 2011 talte Refurb tre ansatte inklusiv direktøren. I dag er der 26 medarbejdere og
Refurb forventer at runde 30 medarbejdere ved årsskiftet.
-

Vi har al mulig grund til at tro på, at vores positive vækstkurve fortsætter. Markedet for genbrugt IT
er stadig nyt i Danmark og i takt med at flere og flere får øjnene op for, at de på én gang kan spare
penge i forhold til at købe nyt og samtidigt gøre noget bæredygtigt, der er godt for miljøet, så
vokser vores markedsandele støt, siger Ulrik Hjul Andersen, hvis kundekartotek rummer både
offentlige institutioner som eksempelvis Folketinget, små og store virksomheder som F5
Networking og Whiteaway samt private.

Refurb køber primært high end-computere, smartphones og tablets i større partier hos virksomheder, der
skifter hele maskinparken eller dele af den ud.
-

Vi opkøber udelukkende det vi kalder business line-computere. Det vil sige de bedste modeller fra
anerkendte producenter som Lenovo, Dell, HP og Mac. Vi siger som udgangspunkt minimum ti styk,
da det ellers ikke rentabelt for os, at køre det igennem vores produktion, forklarer Ulrik Hjul
Andersen.

Når computerne ankommer til Refurb bliver de først rengjort – udvendigt og indvendigt. Det vil sige, at alt
hvad der måtte være af eksisterende indhold på computeren slettes permanent efter nøje forskrifter og
certificeret sletningssystemer. Herefter udstyres computeren med den nyeste software og de nyeste
drivere, pakkes fint ned i en ny kasse og er klar til et nyt liv. Computerne fra Refurb er genbrugte, men så
gode som nye.

-

Man kan vel lidt populært sige, at computerne i dag kan meget mere end de fleste brugere har
behov for. En to år gammel businessline-pc’er kan måske 80 pct af det de nyeste computere kan.
Men så koster den kun det halve. Sammenlignet med de computere der køres slagtilbud på i de
store kædeforretninger, så er kapaciteten og kvaliteten af businessline-computerne markant bedre
og med en Refurb-computer følger desuden 12 måneders garanti og to års reklamationsret, så den
sikkerhed får man med i købet, forklarer Ulrik Hjul Andersen.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Direktør Ulrik Hjul Andersen på telefon 51 90 37 57
Marketingchef Peter Hove på telefon 22 62 64 42

Fakta om Refurb
-

Refurb etableres af de tre gamle efterskole-kammerater Ulrik Hjul Andersen, Martin Bjørn
Mikkelsen og Peter Hove, der stiftede Refurb ApS i 2008- og startede i en af stifternes værksted.
Første ansatte var Ulrik Hjul Andersen i 2009 – hvor man også rykker ind i 100 lejede m2 i Hadsten.
I 2011 når man tre ansatte.
I 2013 rykker man til Tilst for at for få plads nok.
I 2015 er de ”fremtidssikrede” lokaler i Tilst for trange – og virksomheden rykker til Hornslet.
Refurb forventer at runde 30 ansatte inden udgangen af 2015. I 2015 træder Mette og Torben Høi
Davidsen ind i ejerkredsen som investor og køber 25 pct af virksomheden.

