
JydskeVestkysten Vejen 

KE Fibertec er årets succesvirksomhed 

 
KE Fibertec i Vejen er modtager af Spar Nords og BDO's erhvervspris "Succesvirksomhed 2020". Fra 

venstre: Statsautoriseret revisor Frank Barrit, BDO, direktør Bjarne Claussen, Spar Nord, og fra KE Fibertec: 

direktør Carsten Jespersen, produktionschef Johnny Møller, økonomichef Svend Anker Fogh og direktør 

Frank Hansen, KE Fibertec Væveri. Foto: Søren Dippel 
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KE Fibertec er blevet hædret med Spar Nords og BDO's erhvervspris ”Succesvirksomhed 

2020”. Prisen - en statuette og et diplom - blev overrakt mandag til virksomhedens direktør 

Carsten Jespersen. KE Fibertec beskæftiger cirka 50 ansatte i Vejen og 120 medarbejdere 

på verdensplan. 

 

Vejen: Heldigvis er der virksomheder i Danmark, som år for år præsterer fornuftige 

overskud. Det er virksomheder, som tager lange seje træk, og som er rygraden i dansk 

erhvervsliv. Den slags virksomheder er der flere af i Vejen Kommune, og én af dem 

modtog mandag Spar Nords og BDO's erhvervspris "Succesvirksomhed 2020". 
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KE Fibertecs ventilationssystem består af 

vævede specialtekstiler, som bliver til 

tekstilkanaler også kaldet indblæsningsposer - 

som for eksempel denne lilla ventilationskanal 

under loftet. Foto: Søren Dippel 

 

KE Fibertec i Vejen er modtager af Spar Nords og 

BDO's erhvervspris "Succesvirksomhed 2020".  

Foto: Søren Dippel 

 

Blandt 1000 danske virksomheder og 200 i Region Syd har det statsautoriserede 

revisoraktieselskab BDO og Spar Nord peget på KE Fibertec i Vejen som modtager af 

erhvervsprisen, der blev indstiftet i 2019. Formålet er at hylde eliten af mindre og 

mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv, som leverer et særligt bidrag til vækst og 

velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

KE Fibertec udvikler, producerer og markedsfører godt indeklima med 

luftfordelingssystemer, som er baseret på fiberteknologi og bæredygtighed. Det er 

tekstilbaserede ventilationsløsninger, som giver energibesparelser og et godt indeklima. 

 

 

Den hidtil største ordre har været 30 kilometer tekstilkanaler til Amazon  

i Tyskland 

 

Her kan man måske passende forestille sig en såkaldt vindpose, der ved mange lufthavne 

viser vindretningen. KE Fibertecs ventilationssystem består af vævede specialtekstiler, som 

bliver til tekstilkanaler også kaldet indblæsningsposer. De er runde, halvrunde eller 

kvartrunde kanaler udført i et let tekstilmateriale til indblæsning og fordeling af luft. 

 

30 kilometer til Amazon 

Sådan er tekstilbaseret ventilation et alternativ til stålkanaler. De er blandt andet nemmere 

at fragte, vejer meget mindre og fylder langt mindre. De forbedrer akustikken, og så er de 

mere hygiejniske og lette at vaske. 

 



 
Direktør Frank Hansen, KE Fibertec Væveri, viser her en af virksomhedens avancerede væve, der fremstiller 

tekstilerne til KE Fibertecs ventilationssystem. Foto: Søren Dippel 

 

 

KE Fibertecs tekstilkanal er verdens første ventilationskanal, der er godkendt som et cradle 

to cradle-certificeret produkt (vugge til grav-princip red) af den anerkendte 

organisation EPEA i Hamborg. 

 

- De fleste af vores kunder er i byggebranchen, og den hidtil største ordre har været 30 

kilometer tekstilkanaler til Amazon i Tyskland. I otte år har vi arbejdet med FN's 

verdensmål, vi bruger vindstrøm og bliver snart co2-neutral, siger direktør Carsten 

Jespersen, KE Fibertec. 

 

Størstedelen af produktionen går til eksport i hele verden. KE Fibertec har cirka 50 ansatte 

på virksomheden i Vejen og knap 120 ansatte på verdensplan blandt andre steder i 

Tyskland, England, Norge og Holland. 

 

Produktionen af materialet til tekstilkanalerne foregår som det eneste sted i verden på KE 

Fibertecs eget eget væveri i Vejen og i egen systue. Det er her, tekstilkanalerne 

bogstaveligt talt bliver skræddersyet til hver enkelt kunde.  

http://epea-hamburg.org/

