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KORT OM VIRKSOMHEDEN SAMSON ENVIRO
Virksomheden udspringer fra Samson Kemiske Fabrik A/S, grundlagt i 
1905 med produktion af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien, 
hvor mejerier og slagterier udgjorde kerneforretningen.
 
Virksomheden er beliggende i Kvistgård i moderne bygninger med 2500 
m2 administrations- og produktionsfaciliteter med store rustfrie ståltanke 
fuldt integrerede med PC-styrede afvejnings- og blandingsanlæg. Flere 
automatiske fyldeanlæg og eget etiketteringsanlæg giver maksimal kun-
defl eksibilitet og mulighed for en unik produktsammensætning, som un-
derstøttes af en kontinuerlig fokus på innovation og produktudvikling. 

I dag eksporterer SAMSON til store dele af verdenen. Virksomheden an-
vender den nyeste teknologi og producerer til såvel detailmarkedet som 
til det professionelle marked, og har 3 primære forretningsområder:
✓ Produktion – Fokus er på miljøvenlig kemi- og renseprodukter til in-

dustri, specialkemi til vindmøllebranchen, anti-graffi ti midler, kosme-
tikindustrien, mv.

✓ Agentur – Eksklusiv distributør og skandinavisk agent for førende 
producenter af byggekemi, facadesystemer og fugtsikring.

✓ Servicepartner – Private-label produktion, lagerhotel og distributi-
onspartner. Egne servicebiler til facility management.

SAMSON ENVIRO INDUSTRIES - WHO ARE WE...?
SAMSON is situated in Kvistgaard/Denmark just south of Helsingor and 
30 minutes drive from central Copenhagen in top-modern buildings, inclu-
ding 500 m2 administration/offi ce facilities and 2000 m2 IT/PC controlled 
and automated production facilities.

SAMSON produces functional chemical products, with a focus on substi-
tuting hazardous raw material and chemicals.

ACTIVITIES
SAMSON focus our activities within 3 primary core-areas:
✓ Production of environmental friendly chemicals and cleaners.
✓ Agent/Distributor for leading manufacturers.
✓ Servicepartner and facility management.

FOCUS AREAS
To fulfi l our goals we follow an expansive strategy, focusing on following 
key elements:
✓ Maintain a market leading and competitive product assortment.
✓ State of the art IT-based sales- and production facilities.
✓ A highly motivated and well-trained staff. 

PROFESSIONEL PRODUCT PROGRAM
The market for professional cleaning spans from removal of graffi ti to 
cleaning of production equipment, plants and machinery. During the ye-
ars SAMSON has developed an extensive program of solutions for this 
segment, all focusing on effi cient and environmental-friendly cleaning 
methods. 

SAMSON’s ambition is to become industry leading within sales, produc-
tion and development of user-friendly products with a focus on substitu-
ting hazardous chemicals. In order to fulfi ll this ambition, our strategy is 
to pursue an innovative and quality focused approach in the development 
of our organization, products and trade relations.
✓ Competitive price politic - this is made possible through our highly ef-

fi cient and topmoderne IT-based sales and production facilities.
✓ Unique product mix - supported by a continous focus on innovation 

and product development.
✓ 24/7 service strategy – our website is ready to serve you with latest 

information, product details, datasheets, etc. 24 hours a day... 7 days a 
week. And you can of course order online through our webshop. 

☎ +45 4913 9700   ·   info@samsonenviro.dk

Dansk producent af miljøvenlige 
kemi-tekniske renseprodukter til 

industri og detail. 

Eksklusiv distributør og agent for 
førende producenter indenfor bygge-

kemi, fugtsikring, facaderenovering, mv.

Agentur
Tappe- og blandeopgaver, Private- 

Label produktion, lagerhotel, 
distribution, Facility Management.

Servicepartner

Samson Enviro
SAMSON ENVIRO INDUSTRIES 
- QUI SOMMES NOUS?
SAMSON ENVIRO, Danemark, société anonyme, qui 
a pour activités la conception, la fabrication et la 
commercialisation de produits de maintenance de-
stinés aux milieux professionnels et industriels.

Nous disposons d’une section administrative, d’une 
unite de conditionnement et de fabrication pour-
vue de cuves en acier inoxydable, d’installations de 
mélange, de réservoirs de stockage, de dispositifs de 
remplissage et d’étiquetage - entièrement automa-
tiques.

SAMSON - FABRICATION ÉCOLOGIQUE
Sensibles aux contraintes d’aujourd’hui, nous tra-
vaillons sur des solutions de demain et nous som-
mes en dialogue permanent avec les autorités loca-
les et les pouvoirs publics. Nous accentuons l’aspect 
écologique en substituant les matières et produits 
chimiques non désirables et offrons à notre clien-
tele de l’étranger et du Danemark des gammes de 
produits online.

✓ Poly Clean - libre d’acétone et de chlorure de 
méthylène au service de l’industrie des fi bres de 
verre

✓ Une gamme Anti-Graffi ti: Biodégradable formulé 
sans chlorure de méthylène

✓ Biol Nail Polish Remover: Dissolvant-démaquil-
lant ongles - naturel, fonctionnel et sans acétone

✓ Des produits d’entretien au service de l’industrie 
et des ateliers

✓ Des dégraissants et nettoyants formulés à l’eau
✓ Une chimie auto 

SAMSON ENVIRO respectueux de la santé et de 
l’environnement. SAMSON ENVIRO, votre par-
tenaire de demain.
 

 
 
SAMSON ENVIRO - WER SIND WIR?
SAMSON ENVIRO in Kvistgaard, Dänemark ist ein 
Unternehmen, dass sich mit der Herstellung chemi-
sch-technisch orientierter Produkte für die Industrie 
spezialisiert hat. Wir haben eigene Produktionsan-
lagen mit u.a. grossen Stahltanke und voll compu-
tergesteuerten Mischanlagen für unsere Qualitäts-
produkte. Mehrere automatische Abfüllanlagen und 
eigene Etikettierungsmaschinen ermöglichen höch-
ste Flexibilität gegenüber den Kunden.

Wir legen grösste Gewicht darauf, unerwünschten 
Rohwaren und Chemikalien zu substituieren zur 
Freude für die Umwelt, d.h., Produkte die – wenn 
überhaupt möglichst – biologisch abbaubar sind.

SAMSON - DÄNISCHE CHEMIE PRODUCENT
SAMSON entwickelt laufend neue Produkte auch in 
Zusammenarbeit mit privaten Firmen und öffentli-
chen Organisationen-/Behörden. Hauptprodukt-
gruppen: Poly Clean – ein Ersatzmittel für u.a. Ace-
tone und Methylchlorid die mehrmals (7-8 Male) 
verwendet werden kann Anti-Graffi ti Produkte ohne 
Methylchlorid Nagellackentferner – „BIO Nail Polish 
Remover“ Reinigungsmittel für Industrie und Hand-
werk Wasserbasierte Entfettungs- und Ablösungs-
produkte Auto Kemi für Autowaschanlagen Unsere 
Qualitätsprodukte werden in fast alle Teile der Welt 
exportiert.

SAMSON macht sich Gedanken, wie man effektive 
Produkte entwickeln kann, die gleichzeitig und im 
höchsten Grade den Anwender und die uns umge-
bende Umwelt schonen.

Producent



VIRKSOMHEDEN SAMSON ENVIRO

SAMSON’s overordnede målsætning er at være markedsledende 
indenfor salg, produktion og udvikling af bruger- og arbejdsven-
lige produkter til afrensning med fokus på substituering af uøn-
skede råvarer og kemikalier.
 
For at nå denne målsætning er det SAMSON’s strategi at være 
innovativ og kvalitetsorienteret i udviklingen af vores organisa-
tion, produkter og samhandelsrelationer. 
 
VI KONCENTRERER VORES INDSATS PÅ 3 KERNEOMRÅDER: 
✓ Konkurrencedygtig prispolitik - som muliggøres af en effektiv 

og topmoderne IT-baseret styring af vores salgs- og produkti-
onsapparat. 

✓ Unik produktsammensætning - som understøttes af en konti-
nuerlig fokus på innovation og produktudvikling. 

✓ 24/7 servicestrategi – døgnåbent for ordrebestilling via vores 
webshop på www.samsonenviro.dk

 

Udover online bestilling af varer, er det muligt at downloade sik-
kerhedsdatablade, prislister, få oversigt over ordre- historik, mv. 
Se mere på www.samsonenviro.dk
 
Vi glæder os til at være Deres leverandør og samarbejdspartner.
 
Med venlig hilsen
SAMSON ENVIRO

PRODUKTSORTIMENT
 
ENVIRO® – PROFESSIONEL AFRENSNINGSKEMI 
Produktserien indeholder et alsidigt sortiment af vandfortyndbare 
rengøringskoncentrater, sæber og specialkemi med fokus på 
institutionel og professionel rengøring med høje krav til effek-
tivitet og hygiejne. Programmet omfatter stærk-alkaliske og sure 
renseprodukter til afrensning af svære belægninger, fedt og olier, 
samt komplet autovaskeserie til automatiske bilvaskeanlæg.
 
GRAFF-IT-OFF®
Komplet anti-graffi ti produktprogram. Serien omfatter:
✓ Afrensning:
   Biologisk nedbrydelige kemiprodukter til afrensning af graffi ti.
✓ Beskyttelse:
  Voks-emulsioner til beskyttelse af facader mod graffi ti.
 
AGENTURPRODUKTER
SAMSON er eksklusiv distributør og skandinavisk agent for 
førende producenter af bl.a. byggekemi, facaderenovering og 
fugtsikring. Heriblandt forhandler SAMSON facade- og fugtsik-
ringssystemer for den tyske industrikoncern Remmers© GmbH.
 
FORPAKNINGER & EMBALLAGE
Vores standard forpakninger er i 5 og 25 liters dunke.
Derudover kan vi efter behov også levere i 1 liters dunke, 200 
liters tromler samt 1000 liters containere.
 

PRIVATE-LABEL PRODUKTION

Ofte kan det være økonomisk fordelagtigt at outsource sin 
produktion, samtidigt med at kunne fokusere sin energi og 
ressourcer på det man er bedst til.
 
SAMSON tilbyder eksklusiv private-label produktion, hvilket 
også kan omfatte opgaver som:
✓ Produktudvikling.
✓ Sourcing og indkøb.
✓ Produktion og pakning i kundens egen label.
✓ Distribution & lagerhotel.
 
Samtidigt opnår du de stordriftsfordele der er ved at indgå i et 
større indkøbs og distributionssamarbejde.
 
Ønsker du mere information omkring outsourcing og private-
label produktion, kontakt os på:
 

☎ 4913 9700
info@samsonenviro.dk

Alle produktbeskrivelser er vejle-
dende. Vi tager forbehold for evt. 
fejl og mangler. Samson er ikke 
ansvarlig for evt. fejlanvendelse. 
Før brug bør De altid kontakte 
Samson for vejledning. 

Samson’s rådgivning/vejledning 
kan ikke erstatte projektering 
udført af uvildige rådgivningsfi r-
maer og fagfolk, hvorfor Samson 
ikke påtager sig noget rådgiv-
ningsansvar. 

Med mindre andet er anført, er 
alle priser i DKK ekskl. moms, 
netto kontant og ab lager. 

Der henvises i øvrigt til vores 
Salgs & Leveringsbetingelser på 
www.samsonenviro.dk
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HVEM SÆLGER VI TIL?

SAMSON producerer og leverer til såvel eksportmarkederne som 
til det danske hjemmemarked. Vi producerer og markedsfører et 
bredt udvalg af rengørings- og afrensningsmidler samt kemisk-
tekniske produkter, som henvender sig til følgende segmenter:
 
DET PROFESSIONELLE MARKED 
Kendetegnet ved at slutbrugeren er den professionelle bruger in-
denfor industrien, som typisk anvender vores produkter til større 
rengøringsopgaver eller specialiseret afrensning, eksempelvis ved 
bekæmpelse af graffi ti, fjernelse af svære belægninger, mv. 
Vores kunder omfatter bl.a. virksomheder indenfor:
✓ Bygnings-, facade- og skadesrenovering.
✓ Den offentlige sektor.
✓ Levnedsmiddelindustrien.
✓ Rengøringsbranchen.
✓ Vindmølleindustrien.
 
DETAILMARKEDET
Produkterne henvender sig til den almindelige forbruger, 
og forhandles typisk gennem detailhandelen. 
Vores kunder omfatter bl.a.:
✓ Byggemarkeder.
✓ Farvehandlere.
✓ Grossister.
 
OUTSOURCING OG DISTRIBUTION
En del af vore kunder (eksempelvis handels- og salgsselskaber) 
har valgt at outsource deres produktion til SAMSON Vi kan såle-
des tilbyde private-label produktion, lagerhotel og distribution til 
særdeles konkurrencedygtige priser.


