CZYSTE POWIETRZE

WE WSZYSTKICH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU

Dostawca czystego powietrza – w trosce o
środowisko, pracowników, produkty i rozwój
We wszystkich gałęziach przemysłu pył i

Korzyści płynące z czystego powietrza to

inne zanieczyszczenia to obecnie jedno z

unikalna kombinacja dobrych warunków

największych wyzwań. Od 1957 roku JKF

pracy, zrównoważonego rozwoju, lepszych

jest dostawcą innowacyjnych i wysoce

produktów oraz pozytywnego wpływu na

wydajnych urządzeń, które pozwalają

rozwój firmy.

stawić czoła tym wyzwaniom.
To naprawdę łatwe.
Czyste powietrze poprawia zarówno warunki
pracy jak i środowisko zewnętrzne.
Zdrowszy klimat wewnątrz pomieszczeń
produkcyjnych, w których przebywają
pracownicy skutkuje bardziej wydajną i
przyjazną dla środowiska produkcją.
Czyste powietrze poprawia sam proces
produkcji co w rezultacie przekłada się na
produkt końcowy. Oczyszczone powietrze
często oznacza również oszczędność energii,
ponieważ może być ono recyrkulowane

JKF rozwija i produkuje pełną gamę wysokiej
jakości komponentów potrzebnych
w instalacjach odpylania.
Nasza oferta obejmuje:
- filtry,
- worki filtracyjne,
- wentylatory,
- orurowanie z blachy ocynkowanej oraz
czarnej 2 i 3 mm,
- orurowanie z blachy nierdzewnej,
- produkty specjalne i akcesoria.

(tzn. zawrócone do pomieszczenia).

      Dzięki szerokiej gamie
produktów JKF możemy
zaoferować znakomite komponenty
i wysoki standard techniczny ...
René Ranzenbacher,
właściciel Holzstaubtechnik Ranzenbacher
(dealer z Niemiec)
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Dostawca systemów oczyszczania
powietrza od dziesięcioleci
Firma JKF została założona w 1957 przez

Siedziba główna firmy znajduje się w pięknej

Louisa Nielsena.

miejscowości Als położonej w północnej
części Półwyspu Jutlandzkiego, na

Pierwotna nazwa firmy “Jysk Knæ- og

zachodnim wybrzeżu cieśniny Kattegat.

Pladerørsfabrik” to prawdziwy łamaniec

Jako firma pragniemy zapewnić sobie

językowy. Wraz z wzrostem eksportu w

miejsce w czołówce wiodących producentów

1982 roku nazwa ta została zmieniona na

i dostawców instalacji odpylania i tym

bardziej przyjazną dla klienta - JKF Industri

samym przyczyniać się do poprawy

A/S. W 2014 roku nazwa została ponownie

środowiska naturalnego na świecie.

uproszczona – JKF, aby ułatwić wymowę
klientom z różnych stron świata.
Duńska fabryka JKF zajmuje obecnie

Od momentu powstania JKF-u wiele się

powierzchnię ponad 25.000 m², na której

zmieniło zarówno u nas, jak i naszych

mieści się budynek biurowy, dział

klientów. Dbając o nasze korzenie wprowad-

rozwoju i zakład produkcyjny. JKF posiada

zamy innowacyjne rozwiązania i ciągle się

też zakłady produkcyjne w Malezji i Polsce

rozwijamy, gdyż to pozwala utrzymać silną

oraz biura sprzedaży na Filipinach,

pozycję rynkową i gwarantuje satysfakcję

w Indonezji i Singapurze.

klientów.
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Louis Nielsen
zakłada JKF

Po kliku rozbudowach
JKF posiada już 5 hal
produkcyjnych

Wprowadzenie zaawansowanej
technologii poprzez wdrożenie
nowoczesnego sytemu projektowania
i produkcji CAD/CAM

Powstaje filia
JKF Industri
Sdn. Bnd w Malezji

Powstaje biuro
JKF w Singapurze

Groupe SFPI
przejmuje JKF

1964

1985

1990

1997

2012

Przeniesienie do nowej
siedziby na ul. Rørsangervej

Louis Nielsen zaczyna
sprzedawać swoje udziały.
11 pracowników i firma
Cimbria A/S zostają
udziałowcami

Kontynuacja inwestycji.
JKF rozpoczyna analizy
dotyczące certyfikacji
ISO 9001

Powstaje fabryka i
biuro JKF w Polsce

Maj Invest
przejmuje JKF
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Wiedza, rozwój i
wykwalifikowany personel
Obecnie produkcja w firmie JKF opiera się

Niezależnie od tego kiedy pracownik został

na zaawansowanych technologicznie,

zatrudniony w każdym dostrzegamy

nowoczesnych maszynach do obróbki

indywidualne zaangażowanie, umiejętności,

metalu. Podlegają one nieustannym

talent i kreatywność. Wszystko to są

ulepszeniom w celu utrzymania wysokiej

bardzo ważne cechy, dzięki którym możemy

jakości produktu końcowego.

dostosowywać się do wymagań klientów i
zapewnić produkty o najwyższej jakości.

Jednakże to pracownicy są naszym
najważniejszym kapitałem. To oni są
niezbędni do osiągnięcia wysokiej jakości

Dewiza firmy JKF to:

produktów, które dostarczamy.

- wykwalifikowani pracownicy,
- jakość,

Wielu naszych pracowników jest już

- pewna dostawa i serwis,

z nami od lat. To daje nam ogromną wiedzę

- doświadczenie.

o produktach, która nieustannie rośnie i jest
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Odnosi się to w równym stopniu do
pracowników administracji, sprzedaży,
działu rozwoju, jak i produkcji.

      Współpraca z JKF to jak handel
z dobrym znajomym, nie tylko dostawcą.
Doceniamy ich wsparcie, doradztwo i czas
jaki nam poświęcają...
Geoff Ebdon,
Dyrektor Generalny, New Zealand Duct&Flex
(dealer z Auckland w Nowej Zelandii)
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Wszystko to jedna wielka
połączona sieć
Zgodnie z przepisami dotyczącymi

Oznacza to w praktyce, że produkcja będzie

warunków pracy, czyste powietrze w

bardziej wydajna, a produkt końcowy

miejscu pracy jest jasno określonym

wyższej jakości. Do tego zmniejszy się

wymogiem prawnym. Jednakże nie jest to

szkodliwy wpływ na środowisko.

jedyny powód, dla którego należy dbać o
czyste środowisko i zdrowe powietrze.

Tak więc niezależnie od wymagań prawnych,

Tych powodów jest znacznie więcej.

istnieje wiele dobrych argumentów na rzecz
czystszego powietrza, z którego skorzystają

Czyste środowisko pracy zapewnia większą

wszyscy - pracownicy, klienci, firma i

satysfakcję z wykonywanych zadań i

środowisko naturalne.

zmniejsza ryzyko zachorowań wśród
pracowników. Dobrze odpylone maszyny

Wszystko to jedna wielka połączona sieć.

rzadziej się psują i w związku z tym wydłuża
się ich żywotność. Możliwość zawracania
czystego i ogrzanego powietrza obniża
koszty zużycia energii.

ŚRODOWISKO

EKONOMIA

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

DOSTĘPNOŚĆ

Produkty JKF mają

Produkty JKF przyczyniają

Produkty JKF zmniejszają

Produkty JKF są łatwo

pozytywny wpływ zarówno

się do większej satysfakcji

problem zapylenia

dostępne na całym świecie.

na warunki pracy jak i

z pracy, mniejszej absencji

w zakładach produkcyjnych

Mamy fabryki w Danii, Polsce

środowisko zewnętrzne.

chorobowej, wydłużonej

wpływając tym samym

i Malezji, a sprzedaż i

Skuteczne odpylanie

żywotności maszyn,

pozytywnie na ludzi,

doradztwo odbywa się

zwiększa satysfakcję z

lepszych produktów

produkty i maszyny.

poprzez starannie dobranych

pracy i poprawia warunki

końcowych i lepszej efek-

Czynniki te mają duży

partnerów. W Polsce i Malezji

pracy, a skuteczna filtracja

tywności energetycznej.

wpływ na jakość i

mamy także własne działy

oznacza czystą atmosferę

Są to czynniki, z których

wykończenie produktu

sprzedaży będące w

wokół nas.

każdy ma znaczący wpływ

końcowego.

bezpośrednim kontakcie

na ogólną sytuację
ekonomiczną firmy.
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z odbiorcą końcowym.
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Doświadczenie w różnych branżach
Chociaż podstawowe potrzeby w zakresie

Stworzenie właściwego rozwiązania

zdrowego i czystego powietrza są wszędzie

możliwe jest w oparciu o nasze wieloletnie

takie same, to jednak wymagania względem

doświadczenie, które łączymy z wiedzą i

naszych produktów różnią się w zależności od

specyficznymi wymaganiami klientów.

branży. Wynika to z całego szeregu czynników.
W ciągu wielu lat istnienia firmy JKF
zdobyliśmy ogromną wiedzę i doświadczenie

Wszystkie nasze produkty są

na temat wielu gałęzi przemysłu, które

testowane i spełniają konieczne

korzystają z oferowanych przez nas

wymogi unijne mające zastosowanie

rozwiązań. Znamy podstawowe wymagania i

w danej branży.

potrzeby danej branży, w tym także
obowiązujące dla niej przepisy.

        Jako przedstawiciel JKF

Produkty JKF znajdują zastosowanie w:

w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 40 lat
byliśmy świadkami rozwoju zarówno
samej firmy jak i jej produktów oraz jej
transformacji w firmę nowoczesną i
światowej klasy...”

- przemyśle drzewnym,

Keith Weavin, Dyrektor Generalny,
Truduct Products Ltd. (dealer z Wielkiej Brytanii)

- rolnictwie,
- przemyśle metalowym,
- przemyśle papierniczym,
- przemyśle tworzyw sztucznych,
- przemyśle spożywczym,
- przemyśle włókienniczym,
- przemyśle medycznym,
- budownictwie.
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Ponadczasowy program produkcji
Program produkcji JKF jest wszechstronny,

przetestowany, udokumentowany i

elastyczny, nowoczesny i oczywiście

zatwierdzony przez niemieckie

dostosowany do potrzeb i wymagań

Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego

naszych klientów. Dostarczamy produkty

(TÜV). System ten został przyjęty głównie

dla zarówno dużych jak i małych przedsię-

w środowiskach, w których obowiązują

biorstw w różnych przedziałach cenowych.

wyższe standardy odnośnie oczyszczania
powietrza i ochrony przeciwwybuchowej.

Cechą wspólną wszystkich naszych produktów jest nacisk na bezpieczeństwo,

JKF posiada pełną dokumentację dla

ochronę środowiska, redukcję hałasu,

większości procesów i produktów

wydajność, efektywność, redukcję kosztów i

wymaganych posiadanymi certyfikatami ISO.

zużycia energii.
Ponadto wszystkie nasze produkty
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, opracowa-

zaprojektowane zostały w taki sposób, żeby

liśmy system, który wyznacza nowe

mogły być użyte w połączeniu z komponen-

standardy bezpieczeństwa zarówno

tami innych producentów, nie tylko JKF-u.

osobistego jak i użytkowego, związanego
z wybuchami w filtrach. System ten został
JKF posiada następujące certyfikaty
ISO: ISO 9001 zarządzanie jakością,
ISO 14001 ochrona środowiska,
ISO 18001 zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy.
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Dostępni w wielu krajach świata
Bez względu na to, gdzie na świecie mieści

Oprócz głównej fabryki w Danii, mamy

się Wasza firma, produkty JKF są zawsze w

również zakłady produkcyjne w Polsce i

pobliżu.

Malezji. Tam także wspieramy lokalny rynek
poprzez wykonywanie projektów, montaży i

Mimo iż siedziba główna firmy jest w Danii

serwisów sprzedawanych instalacji.

to w nasze produkty zaopatrujemy
współpracowników, firmy instalacyjne,

Rozbudowana sieć współpracujących z nami

sprzedawców rozproszonych na całym

firm wraz z ich wiedzą na temat lokalnego

świecie. Nasi partnerzy podobnie jak my

rynku zwiększa wartość naszych produktów

za cel stawiają sobie dbałość o środowisko

w oczach klientów. Dzięki temu możemy

naturalne. Większość z nich ma za sobą

sprostać wszelkim stawianym nam

długie lata współpracy z JKF i codziennie

wymaganiom, a instalacje i ich elementy

korzysta z naszych porad, opinii oraz wiedzy

składowe są instalowane w najbardziej

praktycznej.

efektywny sposób.

       Od wielu lat współpracujemy
z JKF, ich szeroka gama produktów jest
bardzo ceniona przez naszych klientów ...
David Marsden, Dyrektor Generalny, Indusvent Limited
(dealer z Wielkiej Brytanii)

JKF Denmark
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JKF Polska

JKF produkuje w:
- Danii,
- Polsce,
- Malezji.

JKF Malaysia
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NEU-JKF Sp. z. o.o.

NEU JKF Asia Sdn. Bhd.

Berzyna 81,

Lot 8521, Jalan Persiaran Galla,

64-200 Wolsztyn

Galla Industrial Park, 70200 Seremban

Poland

N.S.D.K., Malaysia

Tel: +48 68 347 07 00

Tel: +606 764 9861

info@neu-jkf.pl

info@neujkf.asia

www.neu-jkf.pl

www.neujkf.asia

BUCHS.DK - 08.19 - 112761

SPOSÓB NA CZYSTE POWIETRZE

