
 

 

Pressemeddelelse 

Odense, 5. april 2019 

Orloff Erhverv A/S styrker ekspertisen på produktområdet personlige værnemidler med opkøb af 

Gottfred Petersen A/S afdeling for ”Værn”, der udover personlige værnemidler indeholder kategorierne 

arbejdsbeklædning samt fodtøj. 

Orloff Erhverv A/S, en af Danmarks førende leverandører af arbejdstøj, profiltøj, fodtøj og personlige 

værnemidler til erhvervslivet, har styrket medarbejderstab og ekspertisen ved erhvervelse af Gottfred 

Petersen A/S afdeling for de samme produkter. 

Gottfred Petersen A/S har gennem 60 år handlet med kvalitetsprodukter og stået for professionel 

rådgivning til byggeri, industriel produktion, de danske VVS-grossister med mere. For de nuværende kunder 

hos Gottfred Petersen A/S vil den professionelle kontakt forblive det velkendte salgsteam, da de flytter 

med til Orloff Erhverv A/S. Fremadrettet vil Gottfred Petersen A/S kunder kunne gøre brug af en lang række 

fordele, som gør deres hverdag mere effektivnår det gælder håndtering af arbejdstøj, fodtøj samt 

personlige værnemidler.  

Orloff Erhverv A/S afdeling i Kolding, flytter i foråret 2020 til nyt domicil på 1400 m2 i Kolding, hvor Kolding 

teamet vil blive styrket med medarbejdere fra Gottfred Petersen A/S, som herved vender tilbage til 

trekantområdet.  

Administrerende Direktør i Orloff Erhverv A/S Dan Jensen udtaler ”vi har gennem længere tid ønsket at 

styrke os på produktområdet personlige værnemidler, da vi oplever en stigning i behovet for professionel 

rådgivning hos vore kunder. Derfor glæder vi os over, at vi med overtagelsen af Værn-afdelingen fra 

Gottfred Petersen A/S, får tilført yderligere professionelle medarbejder-kompetencer fra en virksomhed med 

et godt renommé i branchen”. 

 

For yderligere information: 

Dan Jensen, Adm. Direktør, Orloff Erhverv A/S 

Tlf: +45 63160565 

Mobil: +45 31531575 

dj@orloff.dk 

 

Orloff er en af Danmarks førende leverandører af arbejdstøj, profiltøj og personlige værnemidler til 

erhvervslivet. De præsenterer et stort udvalg af kendte kvalitetsmærker, der er fremstillet med høj 

funktionalitet, stil og tilpasset enhver faggruppe. Leverer dagligt til butikskæder, erhvervsvirksomheder, 

kommuner og offentlige institutioner i hele landet. Orloff Erhverv A/S blev stiftet i 1988 og har hovedsæde i 

Odense. Beskæftiger i dag 61 medarbejdere i de fire afdelinger i Odense, Aarhus, Kolding og København. 
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