EN LØSNING
DER HOLDER VAND

En løsning der holder vand
Rent drikkevand en ressource, der skal værnes om. I Danmark kan vi, takket være naturlige fore
komster og en bevidst beskyttelsespolitik, stadig trygt drikke vandet lige fra hanen. Hos JCH A/S ser
vi en rød tråd mellem de høje danske miljøkrav og vort firmas holdning om at fastholde en ren dansk
udvikling og produktion af kvalitetstilbehør til forsyningsnettet.
Vi er specialister i produktion af ventiler til vandforsyningsanlæg, og vi er stolte over at præsentere en
række produkter, der lever op til de meget høje krav der stilles til byggevarer, der kommer i forbindelse
med drikkevand.
Vores mangeårige erfaring og moderne CNC – styrede maskiner har gjort JCH A/S til markedsleden
de udvikler og producent af produkter, der både lever op til lovkravene og til vore kunders ønsker om
kvalitet, fleksibilitet og lønsomhed.

Gennemtestet kvalitet
Alle produkter fra JCH A/S gennemgår 100 % kvalitetstests, før de sendes ud til kunden. Det høje
kvalitetsniveau betyder, at produkterne fra JCH A/S har alle relevante godkendelser i Danmark og
på eksportmarkederne. Produkterne fra JCH A/S forhandles i Danmark gennem førende VVS - og
VA-grossister, ligesom de eksporteres til de fleste lande i Europa, samt i Fjernøsten.

En dansk virksomhed i vækst
De nye standarder i EU og i Danmark specifikt har betydet, at JCH A/S har kunnet operere i en niche
bestående af core-products, der lever op til kravene for drikkevandsforsyning, og hvor nøgleordene er
afspærring og tilbageløbssikring.Vi har valgt at forblive en dansk virksomhed, der med et avanceret
produktionsapparat og en konstant innovativ udvikling er i stand til pt. at introducere omkring 50 nye
produkter om året. Denne satsning har betydet en årlig vækst på mellem 15 og 20 %.

Vi skaber løsninger
Hos JCH A/S er vi stolte over at kunne fastholde og udbygge vores position i branchen, og ud fra
dette ståsted udvikle vor kompetence inden for segmentet. JCH A/S producerer komponenter,
men først og fremmest udvikler og producerer vi Intelligente løsninger til vandindustrien. Vi har de
fornødne kompetencer til at kunne tale med fagfolk inden for vandforsyning, og er i stand til at binde
knowhow til vores produkter.
Vore kunder i grossistleddet véd hvad vi står for: en høj kvalitet og en klar strategi, og vore medar
bejdere har alle stor erfaring og knowhow.

ISO 9001:2015 Certificeret
Ved ISO 9001:2015 certificeringen forpligter vi os til at følge vore beskrevne processer lige fra til
budsgivning til afsendelse af ordre. Som kunde er du hermed sikker på, at din ordre er i trygge hæn
der lige fra tilbudsgivning til ordren bliver afsendt, og at JCH A/S altid vil levere ensartede produkter
af højeste kvalitet til aftalt tid.

Dråbemærket
JCH A/S har været først med produkter, der lever op til de skærpede krav i bekendtgørelse af 22.5
2015. Alle byggevarer, der kommer i kontakt med drikkevand skal være dråbemærkede, hvilket be
tyder at afsmitningen af bly, cadmium og nikkel skal holde sig under grænseværdierne for at kunne
opnå denne særlige danske godkendelse.

Vore produkter – og jeres
Ud over standardprodukterne, som findes på lager, specialkonstruerer JCH A/S produkter og reser
vedele til VVS- og VA-branchen. Produkterne udvikles i tæt samarbejde med kunden til dækning af
specielle behov. Specialprodukterne kan produceres selv i mindre mængder.
Hos JCH A/S er vi også erfarne underleverandører af metalemner og halvfabrikata til industrien.
Kontakt os gerne til en snak om jeres behov for specialproduktion eller bearbejdning.
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