K.E. ANDERSEN MONTAGE A-S
er en 100 % dansk virksomhed, grundlagt i 1964 af fabrikant K.E. Andersen.
Den danske producent af autoklaver, KEA PHØNIX A/S, har mere end 50 års erfaring
i udvikling og produktion af autoklaver.
KEA PHØNIX er i dag kendt for sin høje kvalitet, knowhow, service
og innovative løsninger, der tilfredsstiller alle producenters krav til sterilisering.
KEA PHØNIX autoklaver markedsføres over hele verden og er i dag at ﬁnde
på utallige virksomheder i både Danmark, Norden, i Europa og i mange oversøiske lande.
KEA PHØNIX fremstår i dag som en dansk,
international producent af autoklaver i verdensklasse.

K.E. ANDERSEN · MONTAGE A-S
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Autoklaver | typer
KEA PHØNIX producerer og leverer alle typer autoklaver, der anvendes i den internationale fødevareindustri til sterilisering af emballerede produkter i bl.a.
dåser, ﬂasker og plastbeholdere.
KEA PHØNIX autoklaver anvendes også i den internationale farmaceutiske og tekniske industri.
KEA PHØNIX tilbyder følgende typer autoklaver i
både sort og rustfrit stål, i standard dimensioner og
efter opgave.
■ Overbrusningsautoklaver / Rotoklaver
■ Vandfyldte autoklaver / Rotoklaver
■ Dampautoklaver / Rotoklaver
■ Vertikale autoklaver

Autoklaver | tilbehør
I forbindelse med autoklaver tilbyder KEA PHØNIX
følgende kundetilpasset tilbehør:
■ Kurve, vogne og forskellige typer mellemlæg
■ Ind- og udtræk
■ Montering af varmeveksler & køletårn

Samtidig tilbyder KEA PHØNIX
■ Ombygning / opdatering af eksisterende autoklaver
■ Modernisering af processtyringer
■ Løbende service, vedligehold samt periodiske syn

Autoklaver | processtyringer
Fremtidens krav til sterilisering bliver stadig mere nøjagtig styring af temperatur, tryk og tid i autoklaven.
KEA PHØNIX autoklaver leveres i dag med højteknologiske processtyringer med adskilllige programmer
med mulighed for opfølgning og dokumentation.
KEA PHØNIX har specialiseret sig i udvikling af kundetilpassede processtyringssystemer, der udarbejdes
i samarbejde med kunden.
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KEA PHØNIX - dansk producent
af autoklaver i verdensklasse
Mere end bare en
leverandør...
Hos KEA PHØNIX bygger
vi vores forretningsidéer på
langvarige kundeforhold. For
til enhver tid at kunne matche
de krav, som vore kunder stiller, har vi særlig fokus på ﬁre
kerneområder:

Know how

KEA PHØNIX har mere end
50 års erfaring i at designe,
udvikle og producere individuelle løsninger for autoklaver til
brug indenfor fødevarer samt
farmaceutiske og tekniskkemiske områder.

Kvalitet

KEA PHØNIX står for kvalitet
og holdbare og driftsikre
autoklaver og kan fremvise en
lang referenceliste fra tilfredse
virksomheder både i Danmark
og i mange lande verden over.

Fleksibilitet

KEA PHØNIX tilbyder produktion af autoklaver tilpasset
kundernes behov, idet KEA
PHØNIX er en meget ﬂeksibel
samarbejdspartner, der designer, udvikler og producerer
specielle løsninger i forbindelse
med kundernes produktion.

Service

I forbindelse med KEA PHØNIX autoklaver tilbydes en
udstrakt service både i forbindelse med opstart, men også
løbende service, vedligehold
og opgradering af processtyringerne.

KEA PHØNIX autoklaver er kendetegnet ved høj kvalitet. Autoklaverne
er også meget energi- & vandbesparende, og samtidig er de opbygget så simple og enkle som muligt

KEA PHØNIX har over 50 års erfaring
med design, udvikling og produktion
af autoklaver og fremstår i dag som
den danske, pålidelige leverandør af
autoklaver.

