TISZTA LEVEGŐ

AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE
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A tiszta levegő, a környezet, a munkavállalók, a
termékek és a jövedelmezőség érdekében
Az ipar minden területén nagy kihívást

A tiszta levegő egyaránt szolgálja a megfelelő

jelent a szemcse és granulátum formájában

munkahelyi körülményeket, a fenntarthatóságot

megjelenő por kosz. 1957 óta a JKF az ipar

és a jobb minőségű termékeket, miközben

számára olyan innovatív és hatékony

pozitív hatással van a cég jövedelmezőségére.

berendezéseket szállít, amelyek segítenek
megoldani ezt a problémát.

Ez ilyen egyszerű

A tiszta levegő egyszerre javítja a
munkakörülményeket és a külső környezet
állapotát. Mindenkinek érdeke, hogy az
egészségesebb munkahelyi klíma
fenntarthatóbb és környezetbarátabb gyártási
körülményeket teremtsen.
A tiszta levegő javítja magát a gyártási
folyamatot, ezáltal pedig a végterméket is. A
megtisztított levegő gyakran energia
megtakarítást is jelent, mivel az így
újrahasznosíthatóvá válik.

A JKF a magas minőségű termékek teljes
választékát fejleszti és gyártja a légtisztító
rendszerek számára.
Gyártmányok:
- Filterek
- Filter zsákok
- Ventilátorok
- Standard 2 és 3 mm-es galvanizált csőelemek
- Rozsdamentes csőelemek
- Speciális termékek és tartozékok

A JKF termékválasztékával
kiváló alkatrészeket és magas
műszaki színvonalat kínálhatunk
René Ranzenbacher,
tulajdonos, Holzstaubtechnik
Ranzenbacher

Légtisztító rendszerek beszállítója évtizedek óta
A JKF céget Louis Nielsen alapította 1957-ben.

A cég még mindig Észak-Jylland gyönyörű
falujában, Als-ban található a Kattegat

A cég eredeti neve a nyelvtörő “Jysk Knæ- og

parton, friss tengeri levegővel körülvéve.

Pladerørsfabrik”. Ahogy az export eladások

Küldetésünk, hogy bekerüljünk a

növekedtek, a cég nevét a sokkal

légtechnikai rendszerek alkatrészeinek

ügyfélbarátabb JKF Industri A/S-re

vezető gyártói és beszállítói közé és ezáltal

változtatták 1982-ben. 2014-ben újra

hozzájáruljunk a globális környezet

megváltoztatták a nevet a még egyszerűbb

javulásához.

JKF-re a világ minden részén.
A JKF dán gyártó részlege és székhelye
Az alapítás óta sok minden változott mind

25.000 m2-en terül el. Itt kapott helyet a

számunkra mind pedig az ügyfelek

naprakész és modern adminisztráció, a

számára az iparban és a társadalomban

fejlesztő részleg és a gyártó csarnok. A JKF

egyaránt. Megőriztük a cég gyökereit,

gyártással foglalkozó leányvállalatai

ugyanakkor folyamatosan törekszünk a

megtalálhatóak Malajziában és

fejlődésre, ami biztosítja számunka piaci

Lengyelországban, míg a kereskedelmmel

pozíciónkat és jövőnket, miközben

foglalkozók a Fülöp-szigeteken,

ügyfeleink számára a megfelelő megoldást

Indonéziában és Szingapúrban.

garantáljuk.

1957

1975

Louis Nielsen
megalapítja a JKF-et

1987

Számos bővítés után a JKF
már 5 csarnokkal
rendelkezik

1964
A JKF új helyre
költözik
Rørsangervej-be

1995

1999

A JKF leányvállalatát
megalapítják Malajziában

Csúcstechnológia és
CAD/CAM menedzsment

A JKF irodát nyit
Szingapúrban

bevezetése

1985
Louis Nielsen elkezdi átruházni
tulajdonjogát.
11 alkalmazott és a Cimbria A/S
részvényessé válik

1990
Folytatódnak a beruházások
A JKF elkezdi az elemzéseket
az ISO 9001 tanúsításnak
megfelelően

1997

2012

A JKF gyárat és irodát
nyit Lengyelországban

A Maj Invest
átveszi a JKF-et

Tudás, fejlesztés és
szakképzett munkaerő
A JKF gyártása ma már high-tech

Függetlenül attól, hogy egy dolgozó mióta áll

fémmegmunkáló gépeken alapszik,

a cég alkazmazásában, számunkra a

amelyeket folyamatosan optimalizálunk a

legfontosabb a személyes elkötelezettség, a

végtermék minősége érdekében.

szakképzettség és a lehetőségek
megtalálásának képessége. Ez alapvető

A gépek mögött dolgozó munkaerő

ahhoz, hogy kiszolgálhassuk ügyfeleink

képviseli a legnagyobb előnyt számunkra.

időről időre változó igényeit. Csak így

Munkavállalóink létfontosságúak, hogy az

kínálhatjuk a lehető legjobb minőséget.

elvárt minőséget biztosíthassuk.
A munkaerő egy része a cég alakulásától
kezdve nálunk dolgozik, mások pedig évek
óta a csapat részei.

A JKF alapvető értékei
- Szakképzett munkaerő
- Minőség minden szinten
- Pontos szállítás

A felhalmozott szakmai tapasztalat és a

- Személyre szabott megoldások

stabil munkaerő biztos alapokat nyújt a
folyamatos fejlődésünkhöz.

Amikor a JKF-fel dolgozunk
együtt, az olyan, mintha régi
barátokkal működnénk együtt, nem
mint más beszállítóknál - nagyra
értékeljük a támogatást, a tanácsokat
és a világ másik oldalán lévő cég
számára nyújtott odafigyelést.
Geoff Ebdon,
Ügyvezető igazgató, New Zealand
Duct&Flex, Auckland

Minden összefügg
A dán munkahelyi környezetről szóló

Ez azt jelenti, hogy a gyártás

törvény értelmében a tiszta levegő a

hatékonyabbá válik, és a végtermékek

gyártásban dolgozók számára alapvető jogi

jobb minőségűek lesznek. Végül pedig,

követelmény. Ha ez nem is lenne így, akkor

csökkentjük a környezet terhelését, ami

is számos oka van annak, miért érdemes a

mindannyiunk érdekét szolgálja.

tiszta levegőbe befektetni.
Tehát ha nem is vesszük figyelembe a jogi
követelményeket, nagyon sok érv szól a
A jobb munkahelyi környezet jobb

tiszta levegő mellett, amelyből

munkahelyi elégedettséggel jár és kevesebb

mindannyian profitálhatunk - a dolgozók,

betegség miatti hiányzással. A pormentes

az ügyfelek, a cég és a környezet.

gépek nem mennek tönkre olyan gyakran és
több üzemórát bírnak. A cég

Minden összefügg.

energiafogyasztása is csökkenthető azáltal,
hogy visszaforgatják a levegőt, ami
hőmegtakarítással jár.

KÖRNYEZET

GAZDASÁG

TERMÉK MINŐSÉG

HOZZÁFÉRHETŐSÉG

A JKF termékek pozitív

A JKF termékek egyet

A JKF termékei kiszűrik a

A JKF termékei könnyen

hatással vannak mind a

jelentenek a magasabb

porszemcséket a

hozzáférhetőek a világ

belső, mind a külső

munkahelyi

levegőből, ezáltal nem

bármely részéről.

környezetre. A hatékony

elégedettséggel, kevesebb

befolyásolják negatívan

Dániában,

porelszívás javítja a

táppénzzel, a gépek

sem az embereket, sem a

Lengyelországban és

munkahelyi elégedettséget

hosszabb működési

termékeket, sem pedig a

Malajziában is vannak

és körülményeket,

élettartamával és az

gépeket. Ezeknek a

gyáraink, míg az értékesítés

valamint a hatékony

energiahatékonysággal.

tényezőknek jelentős

és tanácsadás elsősorban a

szűrés biztosítja a

Tényezők, amelyek

hatása van a végtermék

gondosan megválasztott

körülöttünk lévő

jelentős hatással vannak a

minőségére.

partnereken keresztül

környezet

cég eredményességére.

fenntarthatóságát.

zajlik. Lengyelországban és
Malajziában működik
kereskedelmi részleg
közvetlen végfelhasználói
kapcsolattal.

Sajátos ipari tapasztalat
Habár a szükséglet az egészséges és tiszta

Ezt a tapasztalatot évtizedek alatt gyűjtöttük

levegő iránt alapvetően mindenkinél

össze. Ha ezt kombináljuk az alapvető

egyforma, a termékeink iránt támasztott

tudásunkkal és az ügyfelek sajátos igényeivel,

követelmények iparáganként változnak a

megkapjuk a megfelelő megoldást.

tényezők széles skálájának köszönhetően.
Hatalmas mennyiségű tudást és
tapasztalatot halmoztunk fel, azon ipari
tevékenységekről, melyeket kiszolgálunk..
Ismerjük az adott terület alapvető
szükségleteit és követelményeit, köztük

Minden termékünket teszteljük, és
eleget teszünk az Európai Uniós
előírásoknak.

az érvényben lévő törvényi előírásokat is.

Mint a JKF nagy-britannai képviselője,
az elmúlt 40 évben szemtanúi voltunk,
ahogy a cég és annak termékei a világ
legjobbjai közé fejlődik.
Keith Weavin, ügyvezető igazgató,
Truduct Products Ltd.

A JKF az ipar széles skálája számára kínál tiszta levegőt:
- Fafeldolgozó ipar
- Mezőgazdaság
- Fémipar
- Papíripar
- Műanyagipar
- Élelmiszeripar
- Textilipar
- Gyógyszeripar
- Építőipar

A termékprogram, amely töretlenül halad előre
A JKF termék programja átfogó, rugalmas,

A rendszert elsősorban olyan környezetben

modern és természetesen az ügyfél igényeire

fogadták el, ahol a tisztaságra és a robbanás

szabott. Különböző árfekvésű alkatrészeket

megelőzésre szigorúbb előírások vonatkoz-

kínálunk

nak.

kisebb

és

nagyobb

projektek

számára egyaránt.

Mivel a JKF különböző ISO tanúsítvánnyal
is rendelkezik, ezért a folyamatok és termé-

Minden termékünknél egyformán nagy

kek többségéhez tudunk dokumentációt

hangsúlyt fektetünk a biztonságra, a

biztosítani.

környezetre, a zajra, a megjelenésre, a

Ezenkívül, a termékeket úgy tervezték,

hatékonyságra és az enerigafogyasztásra.

hogy nemcsak teljes JKF rendszerbe

A filterek robbanásveszélyességével

építhetőek

kapcsolatban egy olyan rendszert fejlesztet-

gyártámyokkal is kompatibilisek.

be,

hanem

akár

más

tünk ki, amely új alapokra helyezi a személyi
és működési biztonságot.
A módszert a TÜV tesztelte, dokumentálta
és jóváhagyta.
A JKF az alábbi ISO tanúsítványokkal
rendelkezik, mint folyamatainak
minőségi biztosítása: ISO 9001
Minőségirányítási Renszer, ISO 14001
Környezetközpontú Irányítási
Rendszer és ISO 18001 Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonság
Irányítási Rendszer.

A világ legtöbb részén elérhető
A világ bármely pontján is legyen cége, a

A dán termelőüzemünk mellett,

JKF termékei elérhető közelségben

Lengyelországban és Malajziában is van

vannak.

gyárunk. Itt ugyanúgy kiszolgáljuk a helyi

A székhelyünk Dániában van, ugyanakkor

piacot tervezéssel, beépítéssel és szeriz

kiterjedt hálózattal rendelkezünk, több

szolgáltatással.

országban is található társcégünk, üzemünk
vagy viszonteladónk. Együttműködő

Sok együttműködő partnerünk van, akik

partnereink, hozzánk hasonlóan a tiszta

helyi tapasztalataikkal növelik termékeink

levegő érdekében végzik tevékenységüket.

értékét az ügyfelek számára.

Legtöbbjük régóta kapcsolatban áll a JKF-fel

Ez

és napi szinten számítanak tanácsainkra,

alkatrészek

a

szakértelmünkre és tudásunkra.

kerüljenek

kiszállításra

biztosítja,

hogy

az

üzemek

leghatékonyabb
és

és

módon

beépítésre,

minden tényező figyelembevétele mellett.

Több évtizede dolgozunk
együtt a JKF-fel. Gépeik és
alkatrészeik választéka bizonyítottan
végfelhasználóink óriási hasznára
váltak...

A JKF gyárai megtalálhatóak:
- Dániában
- Lengyelországban
- Malajziában

David Marsden,
Ügyvezető igazgató,
Indusvent Limited

JKF Denmark

JKF Poland

JKF Malaysia

A tiszta levegőért

JKF Industri A/S

CHH Műszaki KFT

Rørsangervej 5, Als

9027 Győr

9560 Hadsund

Körtefa u. 4., Ipari Park

Denmark

Magyarország

Tel: +45 98581211

Tel/fax: +36 96 527 357

Fax: +45 98581177

info@chh.hu

info@jkf.dk

www.chh.hu

www.jkf.dk
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