Ren luft - sund fornuft
KonfAir producerer og leverer
energioptimerede filterkomponenter efter dine behov. Vi har, gennem
mere end 35 år, oparbejdet et solidt
fundament af erfaring.
Øje for udvikling, respekt for deadlines og med produktionsanlæg i
både Danmark og Litauen gør os til
en meget fleksibel og professionel
leverandør og sparringspartner på
internationalt niveau.
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når det haster
er vi fleksible

fokus på dine krav
og branchens udvikling

KonfAir er den rette leverandør, når det skal gå stærkt.
Vi kan levere fra dag til dag eller fra time til time, og vi har
nøje udvalgt de bedste transportløsninger, der garanterer
at dine varer kommer frem til aftalt tid, lokalt som internationalt. KonfAir følger din ordre nøje fra registrering til
levering.

Vi holder øje med dine filterkomponenter gennem hele
livscyklussen og har konstant fokus på kundekrav
og markedsudvikling gennem TÜV vertificerede
laboratoriefaciliteter.

dokumenteret kvalitet
for din skyld

ansvarlighed
nu og i fremtiden

KonfAir udvikler og producerer ud fra ISO 9001 standarden
på egne fabrikker i Danmark og Litauen, derfor har vores
produkter et højt kvalitetsniveau til konkurrencedygtige
priser. Vi kender EU’s gældende miljølovgivning, og ved
hvor information kan søges. KonfAir garanterer produkter,
der overholder, såvel de fysiske samt lovmæssige
egenskaber - Og det kan vi dokumentere!

Det ansvar, vi føler for vores kunder og leverandører,
skinner igennem hele vores virksomhedskultur. For
eksempel er det ikke alene vigtigt for os, at vores
personale trives i et sundt og godt arbejds-miljø.
Vi føler også en global ansvarlighed. Derfor har vi
valgt at støtte nogle af de hjælpeorganisationer,
som arbejder for en god sag.
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