Brug for plastkomponenter i verdensklasse?
- Vi vil meget gerne i dialog med jer.
Levering til aftalt tid, 0- fejls politik, transparens i
prissætning overfor kunder, lager af jeres produkter
hos os, garanti for overholdelse af etiske regler.

Fremstilling af forme og specialudstyr, kunders eksterneinterne produktudviklingshus, produktion 24/7, ISO 9001
certificeret og arbejder i henhold til ISO 13485 i clean
room.

Højt specialiserede medarbejdere, et sundt og sikkert
arbejdsmiljø, videndeling med kunder, leverandører og
medarbejdere.

Vi er en lille virksomhed med 20 engagerede ”kvalitetschefer”, vi kan hurtigt omstille
produktionen til jeres behov, vi har maskinerne, måleudstyret og kapaciteten, når I har behov
for vores hjælp.
CAD/CAM
30 sprøjtestøbemaskiner
Mikro sprøjtestøbemaskiner
6 akset CNC robotter
3 akset CNC robotter
Traditionelle indløbsrobotter
Kassevekslersystemer
Specifikke produktionslinjer
Maskiner til efterbearbejdning
Poleringsteknik
Monteringsafdeling
Målelaboratorium
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Vi har brug for udsagn fra jeres branche,
- vil I hjælpe?
Vi er med i et væksthusprojekt, hvor mindre virksomheder skal gøre sig mere synlige
overfor potentielle kunder, - dels for at bevare og udvide antallet af danske
arbejdspladser og dels for at øge vækstmuligheden for danske virksomheder.

Vi har et 800 kvadratmeter topmoderne produktionsafsnit, som er fyldt med robotter, så vi
kan servicere kunder i teknikbranchen. Vi har endvidere et nybygget 700 kvadratmeter
cleanroom. Vi har indført lean koncept i begge produktionsafsnit.
Vi mangler viden om, hvad der får kunder i jeres branche til at interessere sig for os.

Vi har derfor brug for input vedrørende:
-Hvordan kan vi gøre os synlige for de medarbejdere hos jer, som foretager indkøb?
-Hvem må vi eventuelt kontakte?
-Hvordan kan vi kvalificere os til at blive leverandør til jer?

Jeres svar kan sendes på mail til Jesper Damm, Adm. Dir., jd@jjkyhn.dk,
eller via tlf. +45 22134304.
Vi kommer også gerne til et uforpligtende møde hos jer, ligesom I altid er velkomne til at
besøge os.
Vi håber på jeres positive medvirken,
TAK
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