
Dynaudio udvikler højtalere med 
særligt gode lydegenskaber. Glasset 
er et meget vigtigt designelement på 
virksomhedens ’Confidence’ højtale-
re, men er samtidig en teknisk svær 
udfordring. Danske Mirit Glas og 
Dynaudios samarbejde har sikret, at 
virksomheden nu kan levere en sta-
bil kvalitet både teknisk og æstetisk 

Dynaudios tidligere leverandør af glas perfor-
mede ikke tilfredsstillende. Leveringstiderne 
var for lange, og kvaliteten var svingende. 
Det visuelle var ikke tilfredsstillende, der var 
nister og hakker i glasset, malingen på glasset 
var for dårligt udført, og bøjningerne af glas-
set var ikke konsekvent. For Dynaudio, hvis 
DNA er kvalitet, var dette et stort problem.

Risiko for mistet salg 
Den dårlige glaskvalitet gav store problemer 
med leveringstiderne til kunderne. Virksom-
heden risikerede at mistede salg, og brugte 
alt for mange interne ressourcer på proble-
matikken.
 
Glasset forædles på særlig måde 
Dynaudio søgte efter et alternativ og fandt 
hurtigt frem til Mirit Glas. Opgaven var tek-
nisk svær, fordi glasset skal bues på flere leder 
i en specifik vinkel, males på bagsiden sam-
tidig med, at kanterne skal have en perfekt 
slibning. Disse mange processer skal spille 
optimalt sammen, før det endelige produkt er 
100 % i orden, både æstetisk og teknisk. 

Ny produktion hurtigt på sporet
”Mirit Glas og Dynaudio havde et godt sam-
arbejde, da vi skulle have en serieproduktion 
op at køre” fortæller Danny Fejrskov Nielsen, 

strategisk indkøber hos Dynaudio. ”Vi havde 
en god dialog. Mirits eksperter, vores kvali-
tetsafdeling og jeg selv var ind over, så vi fra 
starten fik en god forventningsafstemning ift. 
hvad der skulle til for, at vi blev tilfredse. Vi 
startede med at sætte en testform og en ræk-
ke prøver i gang, som vi herefter godkendte. 
Det var en relativt lille investering ift. internt 
ressourceforbrug samt risiko for tabt salg”. 
”Der var virkelig pres på for at få godkendel-
sesprocessen kørt færdigt. Kontakten var tæt 
med flere besøg hos Mirits produktion i Søn-
derjylland.”

”Vi oplevede en stor fleksibilitet fra Mirit Glas, 
selvom der var mange tilpasninger undervejs, 
og resultatet blev, at vi nu kan imødekomme 
de høje krav, som vores kunder stiller.” 

God sparringspartner på det tekniske 
”Dynaudio er eksperter i at bygge højtalere, 
men vi har naturligvis ikke nogen særlig viden 
om glas. Vi oplevede Mirit som en seriøs part-
ner, der forstod vores behov. De har omfat-
tende specialkompetencer inden for glas og 
har rådgivet os om, hvordan glas opfører sig, 
og hvad man skal tage udgangspunkt i”.

Vi er i mål med kvaliteten
”Mirits proces til at få den helt rette hæld-
ning på glasset er væsentligt mere stabil, end 
vi tidligere har oplevet. Vi er tilfredse med 
prisniveauet. Logistisk fungerer det også med 
gode leveringstider og fornuftige ordrestør-
relser. I dag støjer udfordringer med glas til 
højtalere ikke længere i organisationen. Det 
kører bare af sig selv, og det er en stor lettelse 
ikke længere at skulle bruge daglige ressour-
cer på leverings-performance,” slutter Danny 
Fejrskov Nielsen 

Teknisk svær glasløsning 
sikrer salget

CASE: DYNAUDIO

MIRIT GLAS A/S    POST@MIRIT.DK    WWW.MIRITGLAS.COM
SALG & SERVICE: HARMONIVEJ 1    DK - 2730 HERLEV    +45 4494 4449    -    PRODUKTION: INDUSTRIPARKEN 12    DK - 6500 VOJENS    


