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Guldberg Pensler viser børster
overfor byggemarkederne
G. Funder skal fremover forhandle Guldberg Pensler til byggemarkeder. Handels
virksomheden ser et marked for penslerne, som er udviklet til professionelle, hos
de miljø- og kvalitetsbevidste forbrugere.
Guldberg Pensler er udviklet og håndlavet til professionelle malere og har i snart fire årtier været et kendt, dansk kvalitetsbrand i malerbranchen. Den almindelige forbruger er dog ikke på
fornavn med penslen. Det vil handelsvirksomheden G. Funder ændre på. G. Funder har netop
fået eneret på at forhandle Guldberg Pensler til landets byggemarkeder.

Guf til gør det selv-folket

Hos Guldberg Pensler ser Kirsten Guldberg frem til at få penslerne på hylderne i byggemarkederne, så landets gør det selv-folk får adgang til kvalitetsmalergrej:
”Vi håndfremstiller penslerne på vores fabrik i Danmark for at få den høje kvalitet, som maler
mestre efterspørger. Skafterne er udformet, så de ligger godt i hånden en hel arbejdsdag, børsterne er utrolig slidstærke og udformet af materialer, som giver et perfekt resultat”.

Forbrugere bevidste om kvalitet og miljø

Hos G. Funder vurderer man, at tiden er moden til, at Guldberg Pensler rykker hjem i maler
spanden hos den almindelige forbruger.
”Vi oplever en tendens i tiden, hvor private forbrugere efterspørger kvalitet, og hvor flere og
flere gør op med ’brug og smid væk’-kulturen. Guldberg Pensler holder i årevis i hænderne på
en professionel malermester, og hos en privat forbruger, der måske opfrisker vægmalingen med
års mellemrum, kan penslerne nærmest holde en livstid. Samtidig er de danskproducerede, og
der bliver kun brugt FSC-certificeret træ til skafterne. Det tror vi, vil appellere til de mange forbrugere, der går op i miljø og bæredygtighed”, siger Per Ubbe Vestergaard Pedersen, salgs- og
eksportchef hos G. Funder.
G. Funder, der er et datterselskab i Lemvigh-Müller-koncernen, har fokus på byggemarkeder og
anden detailhandel. Guldberg Penslerne kommer også til salg i Lemvigh-Müllers webshop til
professionelle på lemu.dk, fortæller Per Ubbe Vestergaard Pedersen.

Fakta om Guldberg Pensler
•	Guldberg Pensler er – som de eneste pensler på
markedet – håndlavede i Danmark
•	Træet, der benyttes til skafterne, er FSC-certificeret
•	Penslerne har 4 til 5 gange længere levetid i forhold
til andre standard pensler
• Penslerne taber ikke hårene
•	85 % af penslerne produceres med syntetiske hår og
15 % med svinehår

Per Ubbe Vestergaard Pedersen og Kirsten Guldberg
ser frem til et godt samarbejde.

