
Energioptimerede 
filterkomponenter  
til dine behov





Historien bag 
konfAir a/s
konfAir a/s blev etableret i 1972 af Lise og 
Erik Alstrup i hjemmets staldbygninger ved 
Nøvling under navnet “KONF-AIR Miljøfiltre 
ApS”. De første to år fremstillede vi tryk-
luftsstablere til tekstilindustrien, indtil vi    
i 1974 etablerede et langvarigt og tæt sam-
arbejde med den tyske nålefiltsproducent 
BWF. Dette blev starten på produktionen af 
filterposer.

Vi tilbragte de første 27 år i de gamle stald -
bygninger, hvor vi langsomt startede en 
ekspansion af virksomheden. I 1996 kom 
et generationsskifte, da Eriks søn Christian 
Alstrup overtog styringen. I 2000 udvi dede vi 
produktionen med  ny bygning i Vildbjerg og 
opstar tede sideløbende produktionen i Litau-
en. I 2006 flyttede vi den danske lokation til 
nye lokaler i Tjørring, så vi i dag har et samlet 
produktionsareal på mere end 10.000 kvm.

Selvom der er sket meget siden 1972, hvor 
Lise og Erik Alstrup startede konfAir, er grund 
DNA’et det samme. Vi har stadig kunden i 
centrum og tilbyder os selv som en dygtig og 
fleksibel samarbejds partner både for vores 
kunder og leverandører.

Christian Alstrup 
Adm. direktør



PURE AIR
konfAir

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



Vores  
udviklingsafdeling
Hos konfAir er vi nyskabende og ønsker at 
bidrage positivt til dine udviklingsprojek-
ter. Vi har vores egen udviklingsafdeling, 
hvor vi, i tæt samarbejde med dig, udvikler 
nye produkter og opgraderer produktions-
processer med henblik på at finde den helt 
optimale løsning for dine kunder. Vi hjælper 
dig til succes med ærlig og kompetent 
vejledning.

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. 



Engagement

Jeg er positivt 
involveret i samspillet 

med mine kollegaer

Ærlighed

Jeg siger min ærlige 
mening på en 

respektfuld måde

Fleksibel

Min fleksibilitet sikrer 
både mig og 

virksomhedens værdi 
på sigt

Nyskabende

Jeg bidrager positivt i 
forandringer

Dygtighed

Jeg hjælper mine 
kollegaer til succes 

både menneskeligt og 
fagligt

Ansvarlighed

Jeg modtager, 
udfører og afleverer 

mine opgaver 
respektfuldt

Vores 
værdisæt
Med ønsket om at opfylde vores mission 
og vision, har vi hos konfAir vores værdi-
sæt som værktøj. Dette betyder, at vi 
i vores dagligdag bruger værdisættet 
DANEFÆ som guide i den måde, vi agerer 
på samt som hjælp ved tvivlsspørgsmål. 

Til højre ses vores DNA med en forklaring 
af vores DANEFÆ værdier.

Her er et par eksempler på, hvad vores 
værdisæt betyder for dig:  

Dygtighed
konfAir hjælper dig til succes i valget af 
det rigtige filter for din kunde.

Ærlighed
Med respekt for dig og din forretning er 
konfAir ærlig over for dig i rådgivningen 
af det rigtige filter.



ISO 9001 – din 
kvalitetssikring
konfAir er ISO 9001:2015 certificeret og din samar-
bejdspartner med egenproduktion af kerneprodukter 
indenfor filtration og ventilation i Danmark. 

Hvad betyder det for dig?
konfAirs ISO 9001:2015 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. konfAir 
har en meget høj leveringssikkerhed 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. Gennem kvalitetsbevidste og 
dygtige medarbejdere modtager, udfører og afleverer vi 
opgaver på en ansvarlig og professionel måde, hvilket 
betyder, at du får en ensartet kvalitet hver gang.

Lederskab
Igennem aktiv og nærværende ledelse sikrer vi, at den 
kvalitetsbevidsthed, som er en del af vores værdigrund-
lag, bliver omsat til handling.  

Mål
Ved at følge relevante og ambitiøse mål, som minimum 
revurderes en gang om året, og gennem systematisk 
anvendelse af auditresultater, sikrer vi, at kvalitets-
processerne efterleves.

100% anonymitet
konfAir ønsker at være samarbejdspartner 
for branchens mellemhandlere, hvilket 
betyder, at vi hos konfAir både respekterer 
og er engageret i din forretning. Vi tilbyder 
derfor ikke kun at sælge dig filtre, men 
også at brande og skabe synlighed af din 
virksomhed, så du adskiller dig fra konkur-
renten. Det betyder, at vi kan levere dine 
købte filtre direkte hos din kunde med dit 
virksomhedslogo på både emballage og 
følgeseddel. Vi tilbyder naturligvis også, 
at mærkningen i stedet fremstår helt 
neutral. – konfAir forbliver dermed din 
100% anonyme filterpartner. 



Jeg kan godt lide, at jeg 
har en meget afvekslende 
hverdag hos konfAir 
med mange forskellige 
arbejdsopgaver.
Jeg sætter stor pris på 
mine kolleger og synes, vi 
er gode til at stå sammen 
og hjælpe hinanden med at 
løse opgaverne.

 Else, Produktionen



 Filtration
Med konfAir som din samarbejds-
partner på filtration får du:

 Kompetent rådgivning

 Højt serviceniveau

 Ensartet kvalitet

 Fleksibel produktion

 Kundetilpassede løsninger

konfAirs fleksibilitet i rådgivning og 
løsninger skaber værdi for både vores 
samarbejdspartnere og konfAir



 Ventilation
Med konfAir som din samarbejds-
partner på ventilation får du:

 Høj leveringssikkerhed

 Energirigtige løsninger

 Kundetilpasset rådgivning

 Bredt standardprogram

 Effektive svartider

konfAir er positivt involveret i samspillet 
med vores samarbejdspartnere



Ledelsen

Marketing

Udvikling

HR

Økonomi

Ekstern salg

Intern salg

PTA

Produktion

Indkøb

Kvalitet

Lager

Hurtig og fleksibel
købsproces
Hos konfAir har vi stor fleksibilitet via vores flade organi sation, 
da denne netop er med til, at vi kan agere hurtigt hele vejen 
igennem din købsproces. Som kunde vil du derfor opleve, at 
der er kort vej fra dig til produktionen, hvor dine filtre bliver 
produceret.

konfAirs fleksibilitet skaber værdi for dig via hurtig ordre-
behandling og høj leveringssikkerhed.



Mine arbejdsopgaver hos 
konfAir er meget varierede, 
hvilket gør min hverdag 
spændende og udfordrende. 
Jeg værdsætter den store 
grad af medbestemmelse, 
indflydelse og frihed under 
ansvar. Samtidig bidrager 
mine kolleger med gode grin 
og godt sammenhold.

 Dorthe, Indkøb/logistik



For vores kunder er det vigtigt at tingene sker hurtigt, derfor er vi glade for at have 
konfAir som vores filterleverandør. Tidsforløbet, fra vi anmoder om et tilbud, får et 
skriftligt tilbud, afgiver ordre og til sidst modtager en ordrebekræftelse fra konfAir, 

er kort – lige nu er rekorden 25 minutter.

- Teldust, Vejle

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 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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