
 

Kim Kjær Jørgensen er adm. direktør og ejer af familievirksomheden Toprent A/S. 

Et nyt kæmpedomicil står klar til sommer og skal sikre de fysiske rammer for den planlagte vækst hos 
familievirksomheden Toprent A/S i Stilling. 

Toprent A/S  
Toprent A/S er en handelsvirksomhed, som sælger produkter B2B inden for rengøring, hygiejne og HoReCa 
(hotel, catering og restauration).Målt på omsætning er Toprent landets fjerde største leverandør inden for 
sit felt. 
 
Virksomheden har i øjeblikket 50 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Stilling og butikken i Esbjerg. 
Medio 2017 tager virksomheden sit nye hovedkontor i brug (bygget på nabogrunden). 
 
Toprent er en del af den europæiske sammenslutning Inpacs, som er repræsenteret i 35 lande og 
omsætter for mere end 15 milliarder kroner. 
 
Virksomheden er stiftet i 1976 af den nuværende direktør Kim Kjær Jørgensens far.  

Virksomheden Toprent A/S er i fuld gang med opførelsen af et nyt domicil på 11.000 kvadratmeter i Stilling 
nord for Skanderborg. 

Byggeriet, som er klar til sommer, skal sikre, at virksomheden følger den planlagte vækstplan, og der er 
hårdt brug for pladsen, for hver en kvadratmeter i det nuværende lager er fyldt op, og med nye kunder og 



voksende efterspørgsel er der behov for de mange ekstra kvadratmeter, fortæller adm. direktør og ejer 
Kim Kjær Jørgensen. 

Han har arbejdet i familievirksomheden i 30 år, og hustruen Annette Folker er også aktiv i firmaet, som 
siden 2011 har været gennem en voldsom ekspansion. Det har bl.a. resulteret i en forøgelse i antallet af 
medarbejdere fra 20 til nu næsten 50. 

-Vores styrke er, at vi kan levere hele paletten med bredde og dybde i sortimentet og i samarbejde med de 
store leverandører. I indkøbssammenslutningen kan vi levere til internationale kunder i over 35 lande i 
Europa, og vi har kolleger i Australien, USA og senest i Brasilien. Vi kan altså levere efter samme koncept i 
alle lande - og det er vores styrke, for det er der ingen af vores konkurrenter, der kan, siger Kim Kjær 
Jørgensen. 

Platform for vækst 

Den 40 år gamle virksomhed er en af landets førende inden for salg af professionelle produkter til 
rengøring og hygiejne, og kunderne er offentlige og private virksomheder inden for alle brancher. Gennem 
årene har Toprent opkøbt flere kolleger, og er således vokset gennem en blanding af organisk vækst op 
opkøb. 

Udover hovedsædet i Stilling har Toprent også en afdeling i Esbjerg, og med det nye domicil bliver der 
skabt en platform for fremtidig vækst, siger direktøren om investeringen, som samlet løber op i 60 mio. kr. 
og betegnes som et referencebyggeri, som alle involverede kan være stolte af. 

Det første spadestik blev taget i august sidste år, arkitekten bag er Frost Larsen fra Skanderborg og 
Horsens-virksomheden BASE Erhverv A/S er totalleverandør på projektet, som følger en stram og ambitiøs 
tidsplan. 

Det nye byggeri omfatter 8.968 kvadratmeter lager og 1.911 kvadratmeter kontor i to etager med facade 
ud mod Niels Bohrs Vej.  

 


