
Sonnimax fejre 50 år’ jubilæum, med åbent 
hus og reception.  
I forbindelse med 50-års jubilæum holder Sonnimax i Middelfart den 28.02 og 01.03 et åbent hus-

arrangement, hvor danske og udenlandske leverandører fremviser et bredt udsnit af produktprogrammet 

inden for overfladeteknik. 

Fredag, d. 1. marts 2019 er der reception fra kl. 12:00-15:00, hvor det vil glæde os at se 

forretningsforbindelser, samarbejdspartner og venner af huset. 

Sonnimax har domicil på Nyvang 3 i Middelfart og vil i dagene 28.02 og 01.03 2019 være vært for en 

spændende udstilling, hvor kunde, samarbejdspartnere, venner og familie kan komme og se et bredt udvalg 

af Sonnimax produktpallet inden for overfladeteknik udstyr, slyngrensning, sandblæsning, metallisering, 

malerudstyr og meget mere, som samt nyde lidt godt til ganen. Ved udstillingen vil der være flere danske 

og udenlandske samarbejdspartner der vil være behjælpelige med råd og vejledning.  

Sonnimax’ historie 

Sonnimax blev oprindeligt etableret i 1969 af S. Max Nielsen i Nivå. Siden har virksomheden leveret og 

serviceret alle typer og størrelser af blæse- og slyngrensningsanlæg til jern- og maskinindustrien. 

Virksomheden er stille og roligt ekspanderet med årerne. Som led i et generationsskifte overtog sønnen 

Erik Pandrup, der havde været virksomhedens salgschef gennem de sidste 10 år, virksomheden i 2005. I 

2007 flyttede Sonnimax fra Stribgaarden til nuværende domicil på Nyvang 3, Middelfart. Sonnimax opkøbte 

i 2017 Castor & Sprayparts der havde til huse i Fredericia og med stærke kompetencer inden for 

malerudstyr til entreprenører, bygnings- og industrimalere. Medarbejdere og varelager blev flyttet til 

Middelfart slutningen af 2017. 

Sonnimax ligger i dag centralt placeret i – tæt ved Lillebæltsbroen i Middelfart. Herfra lagerføres et stort 

udvalg af slyngrense- og sandblæse udstyr, blæsemidler, slid- og reservedele til mange anlægstyper. Med 

den tilbyggede lagerhal som står færdig i februar 2019, er der for alvor blevet plads til alle produkter som 

det daværende Castor & Sprayparts solgte blandt andet malerpumper, sprøjtepistoler, malerudstyr 

forbrugsvarer, værnemidler og et stort reservedelslager.  

Sonnimax’ kompetenceområder, der primært er inden for salg og service af udstyr og maskiner til 
overfladebehandling er løbende blevet udbygget så den i dag dækker alt inden for slyngrensning, 

sandblæsning, malerudstyr, metallisering, vibrationsafgrater, service og reparation mv. Virksomheden 

tæller i dag 20 medarbejder, med mange års know how og erfaring i branchen. Igennem de sidste 50 år har 

Sonnimax skabt gode relationer til både store og små kunder i ind- og udland og derigennem besidder 

Sonnimax A/S en stor viden og erfaring inden for overfladeteknik. 

 


