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>> Med mere end 40 års erfaring i arbejdet med rustfrit stål, og 
særdeles veluddannede medarbejdere løser Chris Jensen A/S, 
både store og små komplekse specialopgaver. 



SPECIALISTER I RUSTFRITSTÅL 

>> Virksomheden Chris Jensen A/S blev grundlagt af Direk-
tør Chris Jensen i 1973. Efter en forsigtig start fra kælderen 
på privatadressen og mange års ihærdig indsats, består 
virksomheden nu af tre afdelinger og beskæftiger mere end 
100 medarbejdere << 

Chris Jensen er en anerkendt dansk smedevirksomhed med stor international erfaring og en masse 
know how. Chris Jensen består primært af, Chris Jensen A/S (moderselskab) og Chris Jensen Ka-
lundborg K/S (søsterselskab) som hver har sin særlige fokus. 

Alt hvad vi arbejder med  handler om produktion og alsidig behandling af industrielle emner i rustfrit 
stål, samt specialiserede serviceydelser inden for vort forretningsområder. 

En stor del af vore medarbejdere har mange års erfaring og stor viden inden for vore forretningsom-
råder. For dig betyder det, at du altid får den bedst mulige løsning til en konkurrencedygtig pris og 
med den størst mulige faglighed. 

Chris Jensen A/S  

Indenfor specialopgaver i rustfrit stål – herunder i særdeleshed certifikat-svejsning – er vi 100 procent 
ordreproducerende underleverandør til stort set alle grene af industrien. 

Erfaring 
Chris Jensen A/S har mere end 40 års erfaring i branchen og råder i dag over en tidssvarende ma-
skinpark og særdeles veluddannede og erfarne medarbejdere, hvilket betyder, at vi er i stand til at 
løse selv store og komplekse specialopgaver. 

Medarbejdere 
Vi beskæftiger i dag cirka 100 erfarne medarbejdere, hvoraf langt hovedparten er rustfri smede, la-
gerfolk og specialarbejdere fordelt på virksomhedens lokationer i Stenlille, afdelingen i Slagelse samt 
søsterselskabet i Kalundborg. 

Virksomhedskultur 
Gennem årene har vi skabt en virksomhed i stadig fremdrift med en stærk virksomhedskultur, der 
bygger på tillid til at vores medarbejdere arbejder med en meget høj grad af selvstændighed. Vi har 
en loyal og trofast medarbejderstab og er stolte over at mange af vore medarbejdere har været hos 
os i rigtig mange år. 



>>Fordelt på     
hovedafdelingen i  
Stenlille, afdelingen i Sla-
gelse og søsterselskabet i  
Kalundborg  

>>Chris Jensen A/S 
beskæftiger i  dag 
mere end 100  
veluddannede  
medarbejdere 



FORRETNINGSOMRÅDER 

Chris Jensen tilbyder vores kunder produktion af emner, maskiner, hele eller dele af fabriksanlæg i 
rustfrit stål, samt serviceopgaver hvor vi er kundens mand under opbygningen af produktionsanlæg 
over hele kloden. Vi sikrer at kundens krav og specifikationer overholdes i henhold til de kontraktlige 
aftaler, der er indgået. 

Vi er kendte for at kunne projektere og udføre produktion af emner i tæt samarbejde med kunderne, 
samt at følge specifikationer og ønsker tæt, så kunden oplever størst mulig succes. 

Vi har en mangeårig erfaring i at indgå i tætte samarbejder med faggrupper og specialister, og det er 
med til at du oplever at samarbejdet med os er så optimalt som overhovedet muligt. 

Svejsecertifikat 
 

Med udgangspunkt i kvalitetskravene fra vore kunder drager vi omsorg for, at alle vore smede løben-
de erhverver nødvendige svejsecertifikater, samt at samme certifikater ajourføres kontinuerligt, såle-
des at de altid vil være gyldige for den enkelte opgave. 

For dig betyder det at dine opgaver altid bliver udført struktureret og ensartet. 

Materialecertifkat 
 
Chris Jensen A/S hjemkøber alene rustfrit stål, som er forsynet med et tilhørende certifikat, der doku-
menterer materialets beskaffenhed, fremstillingstidspunkt og legeringssammensætning. 

Specialopgaver i rustfrit stål til industrien 

Industri– og rørmontager i ind– og udland 

Fabriksvedligeholdelse i ind– og udland 

Certifikatsvejsning  - TIG og MIG 

Orbitalsvejsning 

Pladebearbejdning, CNC-Bukning  
og valsning 

Drejning og fræsning 

Rustfrie snegletransportører og 

transportbånd 

Rustfrie tanke og beholdere 

Fremstilling af procesanlæg (units) til 

industrien 

Endoskopiudstyr til egenkontrol 

Opbygning af selv meget store objekter 

On-site overvågning/supervision 



>>Chris Jensen A/S 
har udført opgaver i  
over 40 lande og  
tilbyder  montage og 
supervision i det  
meste af verden. 

>>Hele produktionen  
underkastes streng 
kvalitetskontrol.  
ISO-certificeringen 
sikrer, at alle  
procedurer er  
beskrevet og følges til 
mindste detalje. 



Vores løsninger udvikles i tæt samarbejde med kunden og er helt efter kundens egne specifikationer 
og ønsker. Både fremstilling og montering foregår primært på vores egne værksteder, ligesom vi 
samarbejder med en  række andre fagspecialister, såsom autoriserede el-installatører, ingeniører og 
vognmænd. Inden levering godkendes produktet af kunden. 

* ISO-9001 certificeret siden 1993 
ISO-certificeringen omfatter virksomheden i Stenlille og afdelingen i Slagelse 
 
* CE godkendelse siden 2015 
Godkendt i henhold til EN 1090 og EN 3834 
 
* FDA-normer 
Produktion/fremstilling, foregår i stort omfang efter de amerikanske FDA-normer, som pt. anses for at 
værer verdens strengeste kvalitetskrav til industrien. 
 
* Svejse Certifikater 
Alle virksomhedens smede er  
certifikatsvejsere. Hovedparten er uddannede rustfri klejnsmede og nogle har herudover også certifi-
kat til svejsning i plastrør til industri. 
 
* Materialecertifikater (stål) 
Chris Jensen A/S anvender udelukkende rustfrit stål, som er forsynet med et tilhørende materialecer-
tifikat, der dokumenterer den nøjagtige kemiske sammensætning. 
 
* EWS-godkendelse 
European Welding Specialist 
 
* Medlem af Arbejdsgiverne 
 
* Tilladelse til fremstilling af trykbærende anlæg 
Chris Jensen A/S har stor erfaring inden for dette område, og endelige godkendelse af anlæggene 
sker altid i tæt samarbejde med dertil akkrediterede/bemyndigede instanser. 

Supervision 
Ud over egen ordreproduktion, foretager vi totalmontager af fabrikker i samarbejde med kunden og 
rådgivende ingeniørfirmaer. For at sikre endelig og sikker implementering tilbyder vi at sende både 
supervisorer og montører ud til det pågældende montagested. 
Vore smede har en omfattende knowhow og er vant til at arbejde internationalt, til tider under ekstre-
me og vanskelige forhold, hvor der stilles store krav til den enkelte supervisors overblik, konduite og 
samarbejdsevner. Vores supervisorer fungerer reelt som vores kunders eksterne værkfører eller for-
mand med direkte rapporteringspligt til kundens projektansvarlige leder på stedet. 

>>Chris Jensen A/S er i front, når det gælder om at efterleve gældende 
miljøkrav og stræber altid efter at være på forkant med udviklingen. Virk-
somheden i Stenlille har siden 1998 været miljøgodkendt efter Miljøbesyt-
telseslovens kapitel 5, § 33. 

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER 



 

Chris Jensen A/S 
Stenmaglevej 20 
DK - 4295  Stenlille 
T +45 57 80 46 00 
F +45 57 80 42 58 
E-mail  chrisjensen@chrisjensen.dk  
 
 
 
 
 
Chris Jensen A/S 
Vedbysøndervej 10 
DK - 4200  Slagelse 
T +45 58 56 22 45 
F +45 58 56 22 47 
E-mail  chrisjensen@chrisjensen.dk  
 
 
 
 
 
 

SØSTERSELSKAB 
 
Chris Jensen Kalundborg K/S 
Langagervej 13 
4400 Kalundborg 
T +45 59 56 18 00 
F +45 59 51 73 99 
E-mail cj-kalundborg@chrisjensen.dk 
 
 

CHRIS JENSEN A/S 

Stenlille Slagelse 

Kalundborg 


