
Case: Jorgensen Engineering, Odense

Tekstilkanaler, der passer til virksomhedskulturen

Jorgensen Engineering i Odense udvikler og producerer produktions- og 
håndteringsudstyr til fødevare- og medicinalindustrien. 
 
I 2011 stod det nye domicil færdigt, der på alle måder er gennemtænkt og 
kompromisløst bygget og indrettet. Åbenhed og gode personaleforhold var 
nøgleordene - en filosofi, der gennemsyrer virksomheden.

KE Fibertec blev koblet på byggeriet allerede i den indledende fase, hvilket 
gav os mulighed for sammen med installatøren at lave en grundig og kor-
rekt dimensionering, der sikrer den helt rigtige luftfordeling. 

KE Fibertec kommer ind i projektet på et tidligt tidspunkt

7500 kvm nyt domicil står færdigt juni måned 2011

Projektleder Jesper Larsen fra GK Ventilation har været godt tilfreds med 
samarbejdet med KE Fibertec, der går mange år tilbage.  
 
Han udtaler: 
 
”Faktisk var det oprindeligt meningen, 
at luftfordelingen skulle laves med 
konventionelle stålkanaler og dyser, 
men vi fik kunden overbevist om, at 
tekstilkanaler var en bedre løsning”.  
 

FAKTA: 
Bygherre: Jorgensen Engineering, Odense 
Hovedentreprenør: Hans Jørgensen & Søn, Odense 
Arkitekt: C&W arkitekter, Svendborg / Årstiderne, Kbh. 
Ventilationsinstallatør: GK Ventilation, Odense
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KE Fibertec AS er førende leverandør af tekstilbaseret ventilation. Med vo-
res specialdesignede tekstilkanaler skaber vi et godt indeklima i idrætshal-
ler, kontorer, laboratorier, skoler osv.  
 
Tekstilkanaler kan skræddersys til næsten ethvert formål. De er hygiejniske, 
lette at montere og vedligeholde og kan leveres i et utal af former og farver. 
 
Læs mere på www.ke-fibertec.dk eller kontakt os på tlf. 75 36 42 00 og  
e-mail: ke-fibertec@ke-fibertec.dk. 

TEKNISKE DATA: 

Byggeår:   2011 
Luftmængde:  ca. 60.000 m /h 
Temperatur:  ∆T +10 /-2 C (opvarmning) 
KE Fibertec system:  KE DireJet 
Løbende meter pose: 
 - Fordeler:  ca. 125 meter
 - DireJet:  415 meter

KE Fibertec har været tæt på projektet under hele forløbet, og vi har 
også haft mulighed for at yde support under montagen. 
 
Løsningen med tekstilkanaler giver en ensartet luftfordeling og er  
meget fleksibel. 
 
Da tekstilkanalerne kun vejer ca. 10% af, hvad stålkanaler gør, har de  
været relativt lette at montere. Den lave vægt betyder ligeledes, at installa-
tionsudgiften er mærkbart lavere sammenlignet med en løsning, hvor der 
er anvendt konventionelle stålkanaler.    

Runde KE DireJet tekstilkanaler


