
Din innovative partner
inden for ventilation



Vi finder nye løsninger

Innovative løsninger har været JS Ventilations varemærke, 
siden virksomheden blev skabt for mere end 30 år siden. 
Mange års erfaring med udvikling og salg af ventilationsan-
læg har givet os et solidt fundament, som hjælper os til at 
løse de sværeste opgaver og blive ved med at udtænke nye 
løsninger, der skaber værdi for vores kunder.

Grundig analyse af dit behov

JS Ventilation er ikke blot entreprenør, men samarbejd-
spartner for virksomheder, der ønsker at skabe en mere 
optimal drift af deres bygninger. Et sundt indeklima og en 

Indehaverne af JS Ventilation, Søren Duval, Kim Kronby og Rudi Andersen, har fokus på at skabe nye 
produkter inden for ventilationstekniske løsninger og har herigennem skabt et helt unikt og nytænkende 
afsæt i virksomheden – uanset behov.

effektiv produktion gennem bæredygtige systemløsninger 
er målet hver gang, vi løser en problematik for vores kunder. 
Vi arbejder konstant på at udvikle nye produkter og koncept-
er, der skaber maksimal værdi for dig – nu og i fremtiden.

Inden vi går i gang med en opgave, afdækker vi altid gen-
nem en effektiv dialog og en grundig analyse dine behov og 
udvikler en skræddersyet løsning.

Vi har været en del af den danske autobranche siden 1987. Vi lægger stor 
vægt på kvalitet og service. Vores mission er, som full-service autohus, at  
være et seriøst og troværdigt alternativ til de store og oftest dyrere bilhuse. 
Vores motto er derfor ”samme kvalitet og service – bare til lavere pris”.

Derfor er vi stolte af, at JS Ventilation har valgt netop os til at servicere 
og vedligeholde deres omfattende bilpark. 

Vi er et Mekonomen-værksted og giver 3-5 års garanti på reservedele.

Ring eller send en mail til Jens F. Laursen for en snak om jeres behov.

Mekonomen | Vestauto ApS

Værksted: Man-Fre: 8-16
Bilsalg: Man-Fre: 9.30-17 
  Søn: 11-15

DIT LOKALE AUTOCENTER PÅ VESTEGNEN

Roskildevej 18 a - 2620 Albertslund
info@vestauto.dk - www.vestauto.dk
Tlf.: 43 62 91 11 



Medarbejdere med stor viden

Det er de dygtige medarbejdere, der gør hele forskellen, og 
efter mange år i branchen har vi oparbejdet stor knowhow 
på tværs af anciennitet og erfaring samt ekspertise blandt 
vores mere end 60 medarbejdere, som kommer vores 
kunder til gode hver dag.

Vi tager ansvar og giver vores erfaringsbaserede viden 
videre til unge mennesker. Vores lærlinge er ambitiøse, og 
vi er stolte af at kunne være med til at sikre fremtiden i 
ventilationsbranchen.

Din innovative partner

Hos JS Ventilation bygger vi vores 
viden inden for ventilation, automa-
tik og el på mange års erfaring og 
har et fast blik rettet mod innovative 
løsninger inden for blandt andet:

• Kontorer
• Industri
• Boliger
• Hospitaler og laboratorier
• Medicinalindustri
• Autoværksteder og p-anlæg
• Koncertsale og auditorier
• Sportshaller
• Skoler og institutioner
• Storkøkkener m.v.

Murerentreprise

2371 7399

Murerentreprise

2371 7399

J   A

J  A
Gammel Skolevej 7 • St. Ladager • 4623 Lille Skensved 

Tlf.: 23 71 73 99
jacoba91@gmail.com • www.jvamurer.dk

Når det kommer til veludført arbejde, står JVA Murer-
entreprise klar til at løfte din opgave. Vi udfører alle 
former for murerarbejde og murerentreprise, og har 
fagfolk inden for alle håndværkerbranchens grene. 



Forretningsområder
Ventilationsentrepriser: De tekniske kompetencer hos JS 
Ventilation sikrer, at ventilationsløsningen både yder maksi-
malt og sparer energi. JS Ventilations erfarne medarbejdere 
har de tekniske kompetencer til at designe, installere, indkø-
re og servicere alle typer af ventilationssystemer.

Teknisk entreprise/samarbejdspartnere: Omfatter blandt 
andet ventilation, automatik, el, vvs og køl, hvor vi med 
vores kompetente samarbejdspartnere inden for vvs og køl 
byder ind på større teknikentrepriser.

Automatik-forretning med eget tavleværksted: Vi udfører 
el - entrepriser i forbindelse med bygningsinstallationer. 
JS Ventilation bygger selv el- og styringstavler og udvikler 
styrings-programmer til reguleringssystemer, ligesom vi 
foretager fejlsøgning på eksisterende tavle- og regulerings-
systemer.

Eget produktionsværksted
På vores eget produktionsværksted udfører vi alle typer 
tyndpladebearbejdning samt en lang række smedeopgaver. 
Desuden har vi gennem årene specialiseret os i at producere 
custom made-løsninger og varetager alt fra opmåling og 
design af produkter til produktion og montage.

Vi er en moderne køleteknisk virksomhed 
beliggende i Rødovre med over 40 års 
praktisk erfaring og faglig kompetence. 
Thor Køleanlæg ApS opfylder kravene i 
standarden DS/EN ISO 9001:2008. 
 
Vores dygtige personale er certificerede 
til alle kølemidler med ubegrænset 
fyldning, herunder ammoniak og andre  
naturlige kølemidler. Samt at vi er god-
kendt til at udføre certificerede rørsyste-
mer. Vi også medlem af Autoriserede 
Kølefirmaers Brancheforening (AKB), og 

godkendt af Kølebranchernes Miljø Ord-
ning (KMO), samt medlem af Kølebran-
chens Kvalitetssikringsordning (KKO). 
 
Gennem disse medlemskaber samt ved 
hyppig deltagelse i relevante kurser sup-
pleres vores store erfaring løbende. Der-
for kender vi også til de sidste nye tiltag 
inden for køleanlæg og det køletekniske 
område, hvilket hjælper os med at leve-
re de mest optimale kvalitetsløsninger 
til dig. 

Bjerringbrovej 58
2610 Rødovre 

Tlf.: 38 34 14 15 
thor@thorkol.dk 
www.thorkol.dk



Udviklingseventyr 
i Bangladesh
Som en forlængelse af den innovative tilgang, 
vi har til vores fag, har JS ventilation startet 
virksomhed i Bangladesh, sammen med vores 
lokale partner ABG Interlinks Ltd. Vores fælles 
mål er at skabe økonomisk vækst og beskæf-
tigelse i landet. Midlet er at udføre ventilati-
onsentrepriser i lokalområdet.

Helt konkret har vi opført en fabrik i landet, 
som kan producere de ventilationsløsninger i 
dansk kvalitet og til lokale priser, som efter-
spørges på landets mange tekstilfabrikker, 
kontormiljøer og kvalitetsbyggerier. Projekter-
ne sælger vi via en lokal partner, og herefter 
designer vi og projekterer det. Til at montere 
og servicere løsningerne hos kunderne kobler 
vi lokale supervisorer og teknikere på, og her-
igennem bidrager JS ventilation både til viden 
og arbejdspladser i landet. 

Tlf.: 29 89 09 99  ·  Mail: kk@kkjventilation.dk  ·  CVR. 32269125  ·  www.kkjventilation.dk  ·  Vordingborgvej 158 D  ·  4681 Herfølge

Montage • Ventilationsrens • Demontering/Nedrivning

Kundetilfredshed og veludført arbejde er vores nøgleord – vi 
sætter en ære i at levere et pænt stykke arbejde og gøre vores 
kunder tilfredse.
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Innovative koncepter

Vi har igennem mange år arbejdet på at differentiere os i markedet ved 
at specialisere os – det har båret frugt på flere fronter. Blandt de seneste 
specialkoncepter har vi udviklet Cool Ceiling – et installationsfrit teknikloft 
til ventilation, køling og opvarmning uden trækgener – og med store ener-
gibesparelser ved etagebyggeri. Det patentbeskyttede koncept er testet i 
samarbejde med Teknologisk Institut, er billigt at installere og giver store 
energibesparelser. Til konceptet har JS Ventilation udviklet et indblæs-
ningsarmatur, som kan bære en variabel luftmængde fra 25-100 %.  
Armaturet er aerodynamisk udformet, og med et minimum af tryktab,  
hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt med indbygget motor.

Konceptet er integreret på det danske marked, og vi går nu 
efter at indtage det europæiske marked med fokus på 

Norden og Tyskland i første omgang.

Andre innovative 
projekter, vi udvikler på:

• Hybrid-ventilering
• Spalte-armatur
• Skrå-armatur
• Infusere (emhætter med ozon)Vi har udført en spændende  

ventilationsløsning på  
Copenhagen International School.

RENSNING OG INSPEKTION 
AF ALLE TYPER VENTILATIONSKANALER

Tlf.: 72 18 38 80  
www.ventilux.dk



One of our ventilation solutions 
beautifully integrated in the 
ceiling of the Bella Center.

Referenceliste
Hotel SP34

Hotel- og Restaurantskolen
Scandic Hotels

Den Canadiske Ambassade
Christiansborg
Sticks’n’Sushi

Ejendommen Buen
Teknologisk Institut

Hotel Skt. Petri
Hvidovre Hospital

Københavns Kommune
Hotel Crowne Plaza 

Arbejdernes Landsbank
Ejendomsvirke

Arp-Hansen Hotel Group
Hotel Bella Sky

Statens Serum Institut
Jyllingehallerne
Rigshospitalet

Magasin du Nord
Copenhagen Marriott Hotel

Bella Center
Dansk Metal

Ingeniørernes Hus IDA
Hotel Kong Arthur
ATP Ejendomme

Bispebjerg Hospital
Lundbeck

Vi har leveret 
samlet ventila-
tionsystem til 
Sticks’n’Sushi, 
København.

PRO|KØLETEKNIK leverer effektive, bære-
dygtige løsninger inden for køling til industri, 
detailhandel og boliger. Vi er kendte og 
anerkendte som en solid og seriøs samar-
bejdspartner, der leverer service i topklasse.

PRO|KØLETEKNIK udfører installation af 
alle former for køleanlæg, og vi beskæftiger 

os med rådgivning, projektering, salg og 
service. Desuden arbejdes der systematisk 
med vedligeholdelse af alle former for 
køletekniske anlæg. 

Vi er specialiseret i klima-, køle- og frysean-
læg af alle forskellige størrelser, herunder 
køle- og fryserum, komfortanlæg og køling 

af serverrum. Desuden omfatter vores 
ekspertise varmepumper, proceskøleanlæg, 
varmegenvinding og frikøling.

Serviceafdelingen tilbyder en lang række 
fleksible samarbejdsformer og er certificeret 
til at udføre lovpligtige eftersyn.

PRO|KØLETEKNIK A/S
En del af PRO|GRUPPEN

H.J. Holst Vej 20
DK-2610 Rødovre
T: 36 36 09 09

W: www.prokoleteknik.dk
E: info@prokoleteknik.dk



JS Ventilation A/S
Malervangen 9
DK-2600 Glostrup
T: +45 4342 2010
js@js-ventilation.dk
www.jsventilation.dk

ventilation a s

 
 

Hvidsværmervej 127
2610 Rødovre

Tlf.: 3250 1208

as@bvvs.dk
www.bvvs.dk

Bøgelund VVS a/s
VVS - entreprenør

Vi udfører alle former for VVS-entreprenøropgaver
– en professionel samarbejdspartner, der leverer 

kvalitetsløsninger til rette pris og i rette tid

PULVER- & VÅDLAKERING
 Holsbjergvej 42 · 2620 Albertslund

 Tlf.: 43 43 00 76 
 malerflex@malerflex.dk    www.malerflex.dk

 Holsbjergvej 42 · 2620 Albertslund
 Tlf.: 43 43 00 76 

 malerflex@malerflex.dk ·  www.malerflex.dk

Produal A/S
Generatorvej 8H
2860 Søborg
Tlf.:  70 26 03 04

info@produal.dk 
www.produal.dk

Hallebyorevej 5 • 4450 Jyderup • Tlf.: 30 26 13 64
E-mail: lw@lw-isolering.dk • Web: www.lw-isolering.dk

LWisolering ApS
ALT I:
Brandlukninger • Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner
Teknisk isolering • Pladekapper
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HOS CAMFIL HAR VI FOKUS PÅ
 

CLEAN A IR  SOLUT IONSwww.camfil.dk

Viden       Service       Luftkvalitet
Bæredygtighed      ISO 16890


