
 

 6 uddannet klejnsmede 
 1000 m2 produktionsområde 
 2 kantpresser 
 Profilvalse 
 Pladevalse 
 2 stk. maskinsakse op til 6 mm 
 Bukkemaskiner 
 Lokkemaskine 
 Pneumatisk 40 T presse 
 Båndsav 
 3 servicebiler 
 Svejseværker 
 Aluminium, RF stål, sort jern, messing, kobber, zink 

m.m. 
 Montageværktøj 

 

Smedearbejde 

Malervangen 9 

2600 Glostrup 

Tlf.: 43 42 20 10 

Mail: js@js-ventilation.dk 

www.jsventilation.dk 

Ansvarlig for smedeafdeling: 

Sejer Møller 

Mail: sm@js-ventilation.dk 

Tlf.: 27 80 54 08 
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Produktion og montage 
Vores værksted består af 2 afdelinger med i alt 14 
ansatte. 

Blikafdelingen - fremstiller alle former for 
ventilationskomponenter, herunder bl.a. kanaler, 
lyddæmpere, faconstykker, taggennemføringer 
m.v. 

Smedeafdelingen - fremstiller alt inden for stål og 
stålkonstruktioner, rustfrit stål, aluminium, 
messing og generel metalbearbejdning. 

  

Bygningsstål og CE-mærkning? 
Siden 1. juli 2014 har stålkonstruktioner i byggeriet 
skulle CE-mærkes. 

Den europæiske standard for udførelse af stål- og 
aluminiumskonstruktioner EN 1090-1 er gældende, 
og alle virksomheder, der leverer elementer til 
bærende stålkonstruktioner, skal certificeres. 

Hos JS ventilation er vi godkendt til at CE-mærke 
vores stålkonstruktioner. Vi har indført et 
kvalitetsstyringssystem der sikrer, at vi lever op til 
alle krav i forhold til CE mærkningens standarder. 

Industriemhætter til storkøkkener 
JS Ventilation producerer, leverer og monterer 
emhætter til storkøkkener. Emhætterne er designet 
med en speciel kantløsning, der giver en besparelse 
på 15-20 % på luftmængderne i forhold til emhætter 
med standard kanter. 

Vores emhætter er testet på Teknologisk Institut. 

Messingskulptur med udsugning,  
indblæsning og lys 

Teknikdæk på loft i Kedelsmedie 

Specialopgaver og alsidighed 
Vores produktionsafdeling udfører mere eller 
mindre alle slags opgaver i alle materialer, 
herunder aluminium, RF stål, sort jern, messing, 
kobber, zink m.m. 

 

Afdelingerne samarbejder og udfører mange af vores produkter sammen inden for ventilation. 
Herunder bl.a. vores Cool Ceiling koncept, armaturer og riste.  
 
Ud over vores værkstedsarbejde udfører vi også montage- og serviceopgaver.  

 

Industriemhætte til Sticks ’n’ Sushi 

Gelænder i smedejern til villatrappe 


