
Dansk Ventil Center A/S 

Know-how makes the difference



Kvalitet

Value for money

God service

Hurtig levering

24/7 kundeservice

Dansk Venti l Center A/S
Produkter
Vi gør os altid de største bestræbelser, inden vi introducerer et nyt 
produkt i vor portefølje. Vi vil være konkurrencedygtige og medvirke 
til vore kunders succes. I samarbejde med vore kunder udvikler vi til 
stadighed konceptet.

Lagerføring
Vi lagerfører adskillige ventiltyper og tilbehør såsom f.eks. kugle-
haner, aktuatorer, butterflyventiler, bælgsædeventiler, spadeventiler,  
vandstandsarmaturer, snavssamlere og kontraventiler.

Fleksibilitet
Kvalitet, service, fleksibilitet, levering til tiden og omkostningseffek-
tivitet er alle nøgleord for at kunne sikre, at vi til enhver tid imøde-
kommer vore kunders forventninger.

Kunder
Vort grundlag er vore kunders behov. Ideen er at opbygge et længe-
revarende samarbejde med enhver af vore kunder, medvirkende til 
fælles succes.

Ambitioner
Vort ambitionsniveau kræver en meget effektiv og velordnet organi-
sation. Vi investerer årligt mange ressourcer på bl.a. at forbedre vort 
CRM-system for at kunne betjene vore kunder bedst muligt.

Kontrolprocedurer og grundig oplæring / træning af vort personale 
er andre eksempler på, hvad vi mener, der kræves for at være den 
bedste indenfor branchen.





Dansk Ventil Center A/S
Ferrarivej 14
DK-7100  Vejle
Danmark

Tlf.:   +45 75 72 33 00
Fax:   +45 75 72 75 15
E-mail: mail@dvcas.dk
Web:   www.dvcas.dk

Dansk Ventil Center A/S

Produktgrupper

Know-how makes the difference

Spadeventiler

Pneumatiske aktuatorer

Electriske aktuatorer

Beslag og koblinger

Mekanisk og induktiv tilbagemelding

Farmaceutiske ventiler

Væskestandsarmaturer

Kuglehaner

Butterflyventiler - blødtættende

Butterflyventiler - metalisk tættende

Skråsædeventiler

Kontraventiler

Stempelventiler

Sædeventiler

Dansk Ventil Center er forpligtet til at opfylde 
kundernes behov på en miljømæssigt forsvarlig 
og bæredygtig måde, gennem 
løbende forbedringer af miljøpræstationer i alle 
vores aktiviteter. 

Dansk Ventil Center ligger i den nordlige del af 
Europa, i hjertet af Danmark. 

Besøg os på www.dvcas.dk og lære mere om 
Dansk Ventil Center og vores produkter.

...til meget hårde miljøer DVC tilbyder 
helt rustfrit stål forsamlinger.

 Ventiler                                     Pneumatisk aktuator
 Magnet ventil            Mekanisk switch box
 Elektro Pneumatisk positioner     Filter regulator


