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Solid Consult og ZigNatur Training slår sig sammen…. 

Vi – Solid Consult ApS og ZigNatur Training ApS – har den 1. september 2016 valgt at sammenlægge vores 

aktiviteter, dette gør vi for at styrke vores kapacitet og kompetencer. Det kommer til at give en mængde 

fordele i det fremadrettede samarbejde med vores kunder, idet vi nu favner bredere og med større dybde i 

vores produktsammensætning. Vi kommer til at markedsføre produkter fra nogle af verdens førende 

producenter. Vores målsætning er fortsat, at levere de bedste produkter med god support, præcist og 

effektivt. 

Det er med stor fornøjelse at vi hermed kan offentliggøre en ny stærk organisation til support af primært 

Forsvaret og Politiet, men også med aktiviteter på det civile marked.  

Med en styrket organisation vil du kunne møde: 

 Anders Graven bestrider posten som Direktør 

 Kim Hesseldahl Rasmussen, Salg og Teknisk rådgiver 

 Michael Hornø, Medejer og Teknisk rådgiver 

 Klaus Fristrup, Medejer og Bestyrelsesformand 

Som tidligere, vil vi også i det nye selskab lægge stor vægt på god service og kvalitet. For os er service og 

kvalitet nemlig ikke bare et spørgsmål om teknisk kvalitet og pris, men i lige så stor grad vores evne til at 

løse dit reelle behov, og tilpasse produkterne til dit formål.  

Vi flytter sammen på adressen Herredsvej 2, 3400 Hillerød. 

I en overgangsfase har vi følgende kontakt oplysninger: 

Solid Consult ApS  ZigNatur Training ApS 
c/o ZigNatur Training  Herredsvejen 2 
Herredsvejen 2  3400 Hillerød 
3400 Hillerød   Tlf. +45 7070 7144 
Tlf. +45 7070 7144  E-mail: ag@zig-defence.dk  
E-mail: ag@SolidConsult.com Hjemmeside: www.zig-defence.dk 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information kan du kontakte.  

Direktør, Anders Graven +45 2610 1033 e-mail: ag@solidconsult.com eller ag@zig-defence.dk 

 

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet 

Med venlig hilsen 

Michael Hornø & Klaus Fristrup 
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