
Langt fra Hou …. Vietnam 

 
Et bysbarn – Michael Moric – kunne med sin kollega Uffe Mølgaard 

onsdag 25. januar 2017 officielt åbne nybygget fabrik i Ho Chi 

Minh, Vietnam.  

I den anledning bragte Horsens Folkeblad en artikel under 

overskriften:  

Gummigulv-firma åbner ny fabrik i Vietnam 

Det er gået stærkt for virksomheden ErgoFloor, som har 

hovedkontor og lagerbygning i Tørring, siden de to ingeniører 

Michael Moric og Uffe Mølgaard i 2012 flyttede produktionen til 

Vietnam……Så stærkt, at de i onsdags kunne indvie en helt ny 

fabrik – 40% større end den tidligere – for at få plads til at 

producere de nye ordre. 

Særlig én ordre fra et amerikansk virksomhed har givet travlhed i 

fabrikshallen. 



Der er tale om en kæmpeordre, som har øget vores omsætning 

med 60%. Vi skal levere 50 containere om året de næste fem år 

med faldunderlags-fliser til legepladser i USA, siger Uffe Mølgaard. 

Kæmpeordren kan blive løftestang  

ErgoFloor fremstiller gummifliser af brugte bil- og scooterdæk, og 

de aflastende gulve bliver brugt i både fabrikker, fitnesscentre og 

på legepladser mange steder i verden. 

De seneste par år har Tørring-virksomheden forsøgt at komme ind 

på endnu flere udenlandske markeder, og Uffe Mølgaard håber, at 

kæmpe-ordren fra USA kan blive en løftestang. 

Vi har haft en stigende eksport hvert år, siden vi startede; men vi 

vil gerne have endnu mere at lave, siger han. 

10 nye medarbejdere 

ErgoFloor har en halv snes medarbejdere på hovedkontoret i 

Tørring og 45 ansatte på fabrikken i Vietnam. 

Uffe Mølgaard forventer at der skal ansættes op til 10 nye 

medarbejdere på den nye fabrik i Vietnam i løbet af den næste 

måneds tid. 

Hvis du har din daglige gang i Hou Fitness, så kender du måske 

allerede en type af ErgoFloors gummigulve, for de ligger både i 

fitness-, spinning- og multirummet. 

Du kan læse mere om ErgoFloor på deres hjemmeside: 

www.ergofloor.dk 
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