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 Historien bag 
konfAir a/s
konfAir a/s blev etableret i 1972 af Lise og 
Erik Alstrup under navnet: KONF-AIR Miljøfiltre 
ApS. De første to år fremstillede vi tryklufts-
stablere til tekstilindustrien, indtil vi i 1974 
etablerede et langvarigt og tæt samarbejde 
med den tyske nålefiltsproducent BWF. Her-
efter startede vi vores nuværende produktion.  
Vi tilbragte de første 27 år i Nøvling i vores 
gamle staldbygninger, hvor vi langsomt star-
tede en ekspansion af virksomheden. 

I starten af 1996 skete der et generations-
skifte i virksomheden, da Eriks søn Christian 
Alstrup overtog styringen. I 2000 udvidede vi 
produktionen med en ny bygning i Vildbjerg og 
opstartede sideløbende produktionen i Litau-
en. I 2006 flyttede hele virksomheden til nye 
lokaler i Tjørring. Vores produktionsareal er i 
dag på mere end 12.000 kvm.

Professionel på et  
internationalt niveau
konfAir a/s producerer og leverer energioptimerede filterkomponenter til 
dine behov. I mere end 40 år har vi oparbejdet et solidt fundament af erfa-
ring, øje for udvikling og respekt for deadlines samt produktion i Danmark 
og Litauen. Derfor er konfAir en fleksibel og professionel leverandør og 
sparringspartner på et internationalt niveau. 



PURE AIR
konfAir



Vores  
mission & vision
Mission
Hos konfAir ønsker vi at fremme et ansvarligt miljø og 
et godt indeklima.

Vision
Gennem dygtig og kundetilpasset rådgivning leverer 
konfAir fleksible løsninger til filtration og ventilation. 

Vores værdier
  Fleksibilitet

 Nyskabende

 Dygtighed

 Ærlighed

  Engagement

 Ansvarlighed

Hos konfAir sætter vi stor ære i, at 
alle vores værdier er en integreret 
del af hele vores forretningsmodel. 



ISO 9001  
certificeret din 
kvalitetssikring
For at sikre vores produkter og ønske om at levere en 
ensartet kvalitet til vores kunder, er konfAir a/s ISO 
9001 certificeret (International Organization for Stan-
dardization). Vi er den eneste totalleverandør i bran-
chen, som er ISO 9001 kvalitetscertificeret med egen 
produktion af kerneprodukter indenfor filtration og 
ventilation i Danmark. 

Hvad betyder det for dig?
konfAirs ISO 9001 certificering sikrer dig, at vi leverer 
en ensartet kvalitet ud fra dine ønskede specifikationer 
og at høj kvalitet er en faktor, der er reflekteret gennem 
alle led i din købsproces, såvel som i vores egen orga-
nisationsstruktur. konfAir har en meget høj leverings-
sikkerhed og har altid fokus på kundetilfredshed. 



Vores  
kvalitetspolitik
Medarbejdere
Hos konfAir ved vi, at en god kvalitet bygger på den 
enkelte medarbejders holdning. Vi sikrer en målrettet 
udvikling af den enkelte medarbejders personlige- og 
faglige kompetencer. Initiativrige, kvalitetsbevidste 
og nytænkende medarbejdere medvirker således ak-
tivt til, at fremme og udvikle vores kvalitetsoriente-
rende virksomhedskultur.

Lederskab
Vi sikrer gennem aktivt lederskab, at værdigrundlaget 
om kvalitetsbevidsthed omsættes til handling.

Mål
Ved at følge relevante og ambitiøse mål, som mini-
mum revurderes en gang om året, og gennem syste-
matisk anvendelse af auditresultater, sikrer vi at kva-
litetsprocesserne efterleves.

Vi arbejder for et værdiskabende
samspil med vores leverandører. Vi sætter 
samme krav til outsourcing af ydelser, som 
de krav, der er gældende for egne ydelser.

  Fleksibilitet

  Høj kvalitet

  Høj leveringssikkerhed

  Følger myndigheds krav

  Kundetilfredsheds- 
 undersøgelser





Vores produkt 
sortiment
Hos konfAir tilbyder vi en lang række 
kerneprodukter indenfor:

 Filtration

 Ventilation

 Filterpatroner

 Indblæsningsposer

Se vores fulde produktsortiment på: 
konfAir.dk



Da vi havde en udfordring med udsugning af svejserøg, meldte konfAir sig med en mulig 
løsning. I samarbejde med konfAir blev der udviklet en unik løsning, der løste vores 
problemer. Vi har handlet med dem siden, og oplever konfAir som en kompetent og 

fleksibel leverandør med fokus på kvalitet til den rette pris.

- Mercantec, Viborg

Det siger vores kunder

Vi benytter os af konfAir, da de er meget flexible og kan reagere hurtigt på ønsker. 
Vi er meget glade for samarbejdet og de hurtige tilbagemeldinger ved ordrer og 

forespørgsler.

- Simatek, Sorø



Webshop
Som kunde hos konfAir a/s kan du spare 
tid og være uafhængig af åbningstider ved 
at bestille dine ventilationsprodukter over 
vores webshop, som har åbent 24 timer i 
døgnet.  

konfAir.dk

På webshoppen kan du se vores store 
produktudvalg til konkurrencedygtige 
priser. Du kan også kontakte os på telefon: 
+45 97 13 71 33, og få en uforpligtende 
samtale med en af vores erfarne sælgere.
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