Comtec Int. Carl Backs er din

One-Stop Safety Shop
– Wherever you need us

2

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US

INDHOLD
5
6-7
9
10-11
13
14-15
16
17
20-27
29
30-31
32-35

HISTORISK TIDSLINJE
MISSION, VISION & VÆRDIER
VORES FORRETNINGSKONCEPT

ARBEJDSTØJ & SIKKERHEDSFODTØJ
FIRMATØJ
OFFSHORE OVERLEVELSESUDSTYR
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (PPE)
FALDSIKRING
SERVICES
ISO-CERTIFICERING
GLOBAL RÆKKEVIDDE
CSR-PROFIL

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US

VELKOMMEN TIL

COMTEC INT. CARL BACKS
Comtec Int. har siden grundlæggelsen i 2001 været hovedleverandør af arbejdstøj og sikkerhedsudstyr til den danske offshore- og søfartsindustri. Vores ønske om at blive en one-stop safety shop
blev en realitet tilbage i 2011, og siden opkøbet af Carl Backs i 2016 har vi styrket vores position som
totalleverandør på markedet ved at udvide til andre sektorer.
Vores langsigtede strategi er altid at levere målrettede porteføljeløsninger ved at tilbyde vores kunder
nogle af verdens førende mærker og en bred vifte af produktrelaterede tjenester inden for de respektive industrier.
Vores koncept henvender sig til virksomheder, der ønsker at strømline indkøbet af arbejdstøj og sik
kerhedsudstyr på tværs af grænser og afdelinger. Ved at give vores kunder 24/7-adgang til deres
egen webshop, sikre dem her og nu-leverancer og tilbyde dem on-site/off-site inspektionstjenester
kan de reducere deres omkostninger og mindske risikoen gennem standardisering af udstyr, der
overholder lokal lovgivning.
I dag er one-stop-shop-konceptet fortsat en af vores vigtigste styrker, mens vores internationale
tilstedeværelse og mange værdiskabende tjenester er det, der adskiller os fra konkurrenterne. Ved
strategisk at placere vores salgs-, lager- og serviceaktiviteter i nærheden af nogle af verdens førende
offshore-havne i Danmark, Storbritannien, USA og Taiwan er vi i stand til at servicere store multinationale selskaber, der opererer onshore/offshore, samt deres underleverandører, på globalt plan.
Eftersom flere af vores kunder er store virksomheder med filialer i mange forskellige lande, varierer
deres behov naturligvis afhængigt af lokationen, hvilket kræver visse kompetencer at opfylde. Vi stræber efter altid at overgå kravene i vores aftaler, og i dag er vi stolte af at have mere end sammenlagt
58 års erfaring med at skabe skræddersyede løsninger til enhver situation uanset land eller industri
– deraf vores slogan: ”Wherever you need us”.
Jeg håber, at du finder vores brochure interessant, og skulle du have spørgsmål, står vores dedikerede specialister klar til at besvare dem og yde kompetent rådgivning for at sikre dig den helt rigtige løsning.
Vi ser frem til at hjælpe dig og din virksomhed, uanset hvor du har brug for os.

Rigtig god læselyst
Morten Espersen, CEO
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PETZL WORK AT
HEIGHT SOLUTIONS
ROPE ACCESS
WORK POSITIONING
FALL ARREST
Working at height requires specific techniques, as well as equipment designed
for the task at hand. Petzl’s mission is to create innovative tools and services
that allow men and women to progress, position and protect themselves in
vertical environments. To learn about our products, get technical advice and
the latest news, go to www.petzl.com
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1. VERTEX helmet 2. TACTIKKA headlamp 3. PIXA headlamp
4. VOLT WIND harness 5. ASTRO harness
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HISTORISK TIDSLINJE
1971
Carl Backs A/S grundlægges.

2001
Comtec International A/S grundlægges.

2008-2009
Comtec Int. modtager Gazelleprisen i 2008
og 2009. Denne nationale pris gives til hurtigt
voksende virksomheder, der min. har fordoblet
deres omsætning over en fireårig periode.

2014

2011-2013
Comtec Int. fejrer 10-års jubilæum og udvider
sit hovedkontor i Esbjerg Havn til mere end
2.500 kvm.

Comtec Int. modtager Gazelleprisen igen.

2015
Comtec Int. modtager Gazelleprisen igen.

2016
Comtec Int. opkøber Carl Backs A/S og etablerer Comtec Int. UK Ltd. med salgsafdeling og
lager i Hull, Storbritannien. Comtec Int.
modtager Gazelleprisen igen.

2019
Comtec Int. etablerer Comtec Int. USA Inc. med
salgsafdeling og lager i New Bedford,
Massachusetts.

2021
Comtec Int. igangsætter sit projekt kaldet ”Certificering 2.0” med henblik på at blive ISO 14001og ISO 45001-certificeret. Comtec Int. Carl
Backs kan tilsammen fejre 70-års jubilæum.

2017
Comtec Int. og Carl Backs flytter sammen på
Esbjerg Havn. I Storbritannien flytter Comtec
Int. UK Ltd. i større lokaler.

2020
Comtec Int. etablerer Comtec Int. Taiwan
Branch med salgsafdeling og lager i Taipei,
Taiwan.
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MISSION, VISION & VÆRDIER
“AT HJÆLPE VIRKSOMHEDER MED AT
ARBEJDE SIKKERT OG
EFFEKTIVT – UANSET
HVOR DE ER”
VORES MISSION

Vi stræber efter at levere en totalløsning, der
er skræddersyet til den enkelte kunde, og at
give kunden et usædvanligt højt serviceniveau
hver gang. Service og kvalitet er i vores DNA
– et DNA, der deles mellem alle medarbejdere
i virksomheden og er en iboende del af vores
virksomhedskultur.
Hver dag går vi på arbejde med en fælles holdning om at gå ud over vores kunders forventninger med hensyn til service og kvalitet, da det
er afgørende for, at vi kan forfølge vores vision.

Siden starten har det været vores mål at blive det oplagte leverandørvalg for virksomheder, der efterspørger store mængder kvalitetsarbejdstøj og sikkerhedsprodukter til tiden, til det rigtige sted og til den rigtige
pris. Vores forretningskoncept er udviklet ud fra dette
mål og er resultatet af mange års erfaring som specialistleverandør til en lang række virksomheder.
Efterhånden som vi udvikler os, ønsker vi fortsat at
være en virksomhed med tilfredse kunder og en sund
økonomi for at sikre vores kunder en god og stabil
partner i mange år fremover. Fundamentet er vores
kompetente og engagerede medarbejdere og deres
evne til at tilpasse sig vores virksomheds mission.

“AT VÆRE VERDENS MEST
VÆRDISKABENDE LEVERANDØR AF ARBEJDSTØJ
OG SIKKERHEDSUDSTYR”
VORES VISION

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US

Vi er kendt for at tænke ud af boksen og gå den ekstra mil for vores kunder – og vi
ønsker, at dette omdømme skal udgøre en integreret del af vores brandværdi gennem
hele vores eksistens. For at sikre dette vil vores forretning fortsat være baseret på service, knowhow, troværdighed og tilgængelighed, som vi udvikler os nu og i fremtiden.
Sammen med vores høje interne standarder og virksomhedskultur hjælper disse
principper med at vejlede og guide alle vores medarbejdere i deres daglige adfærd og
udtrykkes i et fælles værdisæt:

VI ER TROVÆRDIGE

VI ER SERVICE

Vores kommunikation er åben og ærlig i virksomheden og med omverdenen. Vi gør, hvad
vi siger, at vi gør, og vi holder vores løfter.

Vi arbejder hårdt for at yde det højeste niveau
af personlig kundeservice hver dag – uanset
hvem og hvor kunden er.

VI ER TILGÆNGELIGE

VI ER EKSPERTER

Vi gemmer os ikke bag vores skriveborde. Vi
stiller os til rådighed for at hjælpe vores kolleger, kunder og forretningspartnere med
det problem, de nu måtte have.

Vi udvikler løbende vores kompetencer inden
for vores ekspertområder med henblik på at
forbedre individuelle og organisatoriske præstationer til gavn for vores kunder.
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DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US

VORES FORRETNINGSKONCEPT
Comtec Int. Carl Backs er din one-stop safety shop, uanset hvor du har brug for os.
At operere efter et one-stop-shop-princip betyder, at vi tilstræber at standardisere og tilbyde
vores samarbejdspartnere besparelser uden
at gå på kompromis med sikkerheden. Du får en
totalløsning, der gør det nemt for dig at afgive
din ordre og modtage de tjenester, du har brug
for fra kun én leverandør.
Vores hovedkvarter ligger ved Esbjerg Havn,
som er hovedcentret for søtransport og handel
mellem Danmark og resten af verden, samt den
førende havn i Europa inden for håndtering og
udskibning af vindmøller.
Herfra leverer vi hele produktsortimentet inden
for arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdstøj
Sikkerhedsfodtøj
Firmatøj
Personlige værnemidler
Faldsikringsudstyr
Offshore overlevelsesudstyr
Gasdetekteringsudstyr
Medicinsk Udstyr (Europa)
Redningsudstyr

Produktsortimentet er en blanding af alle de
kendte mærker og vores eget private label.
Vores webshop har det bredeste produktudvalg, mens nogle af de mere populære varer
er udstillet i vores fysiske butik. Foruden vores

produktgrupper tilbyder vi vores kunder en
bred vifte af produktrelaterede services, der
bidrager til langsigtede relationer, herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Skræddersyede webløsninger
Kundetilpassede totalløsninger
Kurser i faldsikring
Udlejning af offshore overlevelsesudstyr
Faciliteter til vedligehold og service
Inspektion af faldsikringsudstyr
Inspektion af offshore overlevelsesudstyr

Grundet vores geografiske placering har vi den
fordel, at vi er tæt på de fleste af vores kernekunder inden for følgende segmenter:
•
•
•
•
•
•
•

Vedvarende energi
Industri
Olie & gas
Transport/maritim
Distributører
Håndværkere
Detail

Gennem årene har vi udnyttet vores geografiske fordel til at lære om vores kunders behov
og kravene i de mange brancher, som vi leverer
til. Dette har gjort os godt rustet til at rådgive
og hjælpe dig i beslutningsprocessen, da vi har
opnået den erfaring og udviklet de færdigheder,
der er nødvendige for at levere det rigtige produkt og den bedste service til dig, uanset hvilken
branche du er aktiv i.

9

10

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US

PRODUKTER

ARBEJDSTØJ & SIKKERHEDSFODTØJ
+ RISIKOVURDERING

Vi leverer kvalitetsarbejdstøj til alle brancher, og vores dygtige
personale står klar til at hjælpe dig med at blive klædt på til succes.
Vores sortiment af arbejdstøj er opdelt i 3 produktgrupper:
1. Flammehæmmende
2. High Visibility (Hi-Vis)
3. Hverdagstøj

FLAMMEHÆMMENDE

HIGH VISIBILITY (HI-VIS)

Vi er en af de førende distributører af flammehæmmende arbejdstøj, som er produceret af nogle af de
mest innovative producenter på området, herunder:

I de fleste erhverv er det nødvendigt at være iført
tøj med ekstra synlighed både dag og nat, og derfor
sælger vi arbejdstøj, der er certificeret i henhold til
EN ISO 20471 for at opnå de korrekte sikkerhedsniveauer. Vi tilbyder en bred vifte af hi-vis-arbejdstøj,
som produceres i Polen eller af nogle af de førende
producenter på området, herunder:

•
•
•
•
•

Tranemo
Blåkläder
Kansas
Lyngsøe
Devold of Norway

Siden 2009 har vi arbejdet tæt sammen med en
polsk syfabrik, Poltex Int., som har leveret arbejdstøj til nogle af de største mærker som Falck og
Tranemo, ud over at være den tidligere designtøjsproducent for H&M og Vero Moda.
Baseret på vores fælles ekspertise har vi i samarbejde med Poltex Int. skabt vores eget brand inden
for arbejdstøj, som er tilgængeligt for det europæiske marked. På fabrikken er vi i stand til at producere de fleste typer arbejdstøj i henhold til den enkelte
kundes idéer, hvor sikkerhed og komfort er i fokus.

•
•
•
•
•
•
•

Kansas
Blåkläder
Tranemo
Mascot
ID Identity
Poltex
Portwest

Private label eller ej – vi tilbyder flammehæmmende
og hi-vis-arbejdstøj med de højeste beskyttelsesniveauer, og vi arbejder tæt sammen med vores
leverandører for at sikre, at vores medarbejdere er
opdateret med de seneste nyheder og viden inden
for produktgruppen, således at de altid kan yde
kompetent rådgivning og vejledning til vores kunder.

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US

RISIKOVURDERING
Virksomheder er selv ansvarlige for at udarbejde
en risikovurdering og sikre, at deres medarbejdere
er ordentligt beskyttede mod erhvervsrisici. Vi kan
bistå dig i processen og hjælpe dig med at vurdere,
om din virksomhed tilbyder ordentlig beskyttelse
eller ej. Sammen vil vi sikre, at I er klædt ordentligt
på og dermed reducerer risikoen for, at du og dine
medarbejdere bliver involveret i arbejdsulykker.

HVERDAGSTØJ

SIKKERHEDSFODTØJ

Identitet på arbejdspladsen bliver mere og mere
vigtig med nutidens designfællesskab, der konstant
introducerer nye udtryk og forslag til stil og personlighed. Design, komfort og funktionelle detaljer
er en vigtig del af vores produktudvalg, der dækker over alt lige fra trendy til klassisk arbejdstøj til
både industri og håndværkere mfl.

Det rigtige fodtøj er afgørende – uanset dit område eller erhverv. Vi tilbyder en bred vifte af sikkerheds-fodtøj for at være sikre på, at vi har en
model til enhver pasform. Vores medarbejdere har
mange års erfaring og er altid klar til at give dig
ordentlig vejledning, så du kan finde de perfekte
sikkerhedssko til dig fra vores foretrukne mærker:

Vores hverdagstøj leveres af følgende producenter:

•
•
•

•
•
•
•

Poltex Int.
ID Identity
Blåkläder
Kansas

•
•
•

Tranemo
Mascot
Xplor

Vi kan dække dit behov, uanset om du blot har brug
for et enkelt produkt eller leder efter et komplet
flerlagssystem for at opnå ultimativ beskyttelse. Vi
tilbyder også en bred vifte af regntøj fra den erfarne danske producent Lyngsøe Rainwear.

Sievi Footwear
Sika Footwear
Jalas Footwear

•
•

PUMA Safety Shoes
Sanita Footwear

Vi samarbejder kun med kvalitetsleverandører,
der konstant udvikler sig og er på forkant i forhold
til kvalitet, nye teknologier og materialer. Dermed
er du og dine fødder garanteret den helt rigtige
pasform hver gang.
Vores fodtøj er certificeret i henhold til ISO 20345:
2011 og går fra klasse SB til S5.

Mindsk din belastning af miljøet
med miljødeklareret arbejdstøj
Fristads Green er verdens første miljødeklarerede tøjkollektion.
Læs mere på Fristads.dk
+45 7010 7074 | salg@kansas.dk
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SHOWA GLOVES TRUSTED

AROUND THE WORLD
SHOWA is synonymous with the highest degree of hand protection and
innovation. Our technology has forever changed our industry, what our
hands are capable of, and the impact we make on our environment.

CHEMICAL PROTECTION

CHEMICAL PROTECTION

BIODEGRADABLE NITRILE

BIODEGRADABLE NITRILE

SHOWA 731

SHOWA 707HVO

Chemical-resistant gloves, like
the SHOWA 731, are ideal for
working with harmful substances
such as acids and solvents.

The 707HVO biodegradable gloves
are a more environmentally-conscious
choice, breaking down by 82% in just
386 days when tested in a laboratory.

These gloves are also waterresistant with bisque grip, to allow
for tactile precision even when
operating in wet environments.

This eco-friendly alternative to single-use
gloves doesn’t mean compromising on
functionality. The 707HVO are highly tactile
and fit like a second skin, all whilst protecting
against grease, chemicals, and abrasion.

Thanks to SHOWA’s Eco Best
Technology® the 731 gloves are
biodegradable, despite being
extremely strong and acid-resistant.

Cat. III

EN 388:2016

2777

2001X

EN 374-1:2016/
EN ISO
Type A
374-5:2016

JKLOPT

CUT PROTECTION

With complete EU Standard, FDA,
and Food Contact Compliance, these
gloves are ideal for use when working in
laboratories or food preparation zones.

Cat. III

EN 388:2016

2777

1000X

EN ISO
374-1:2016/
Type A

JKLOPT

CUT PROTECTION

CUT LEVEL C

CUT LEVEL D

DURACoil 386
Don’t compromise on flexibility
when seeking highly durable
cut-resistant gloves.
The DURACoil 386 utilizes our
advanced HPPE reinforced
lining to provide cut and
abrasion resistance, without
sacrificing dexterity.
The microporous coating
disperses oil to increase grip. So
even for tasks on a smaller scale,
such as component assembly,
the 386 enables a full range
of movement and control.
Cat. II

EN ISO
374-5:2016

EN 388:2016

SHOWA S-TEX
376SC & 377SC
Durability meets comfort with the
S-TEX 376 SC and S-TEX 377SC
cut-resistant gloves level D.
Engineered with steel-reinforced Hagane
Coil® technology and a gauntlet style
reinforced safety cuff, the S-TEX 376 SC and
S-TEX 377SC offers high-performance cut
protection to the hand, wrist, and forearm.
A foam nitrile palm coating provides high
abrasion resistance as well as optimum
wet and dry grip. The ergonomically
designed hand mold reduces hand
fatigue and wearer discomfort.
Cat. II

4X42C

SHOWAgroup.eu

EN 388:2016

EN 407:2004

4X41D

X1XXXX
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PRODUKTER

FIRMATØJ
Foruden et varieret udvalg af arbejdstøj tilbyder vi et
stort udvalg af firmatøj – alt fra moderigtige jeans, habitter og arbejdsuniformer til trøjer, jakker og løbetøj.

af åndbare og hurtigttørrende materialer, som kommer i en bred vifte af farver, eller er på udkig efter
tøj med anti-bakterielle, UV-resistente og strygefri
egenskaber, kan vi opfylde dit behov.

Vores sortiment af firmatøj leveres af:
•
•
•

ID Identity
Image Kompagniet
Eterna

•
•

New Wave
Clipper

Sortimentet er omhyggeligt sammensat til at imødekomme de krav, du stiller til design, pasform og funktionalitet. Uanset om du blot har behov for tøj, der er lavet

En stor del af vores firmatøj er udstillet i vores fysiske butik i Esbjerg, men du kan også besøge vores
webshop, hvor hele vores sortiment er præsenteret
– lige til at bestille.
Vi hjælper dig også gerne med skræddersyet logotryk og broderi for yderligere at styrke identitet og
fællesskab i din virksomhed.
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PRODUKTER

OFFSHORE OVERLEVELSESUDSTYR
Som med alle vores andre produkter går vi aldrig på
kompromis med kvaliteten, når det kommer til overlevelsesdragter og redningsveste.
Vi tilbyder kun de bedste produkter fra branchens
førende virksomheder såsom:
•
•
•
•

Spinlock
Hansen Protection
Ursuit
VIKING Life-Saving Equipment

Vi er i konstant kontakt med alle vores leverandører, så
vi nøje kan følge udviklingen i branchen.
Vores omfattende knowhow inden for overlevelsesdragter og redningsveste gør det muligt for os at yde ekspertvejledning og service, og som en del af vores brede vifte
af tjenester kan vi både tilbyde dig udlejning og service af
dit overlevelsesudstyr. Det betyder, at vi kan garantere,
at dine overlevelsesdragter og redningsveste overholder
alle gældende lovkrav gennem hele udstyrets livscyklus.
Vi kan servicere dit udstyr on-site eller off-site. Hos os er
udgangspunktet, at kunden skal kunne opretholde sine
aktiviteter under processen.

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US
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PRODUKTER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (PPE)
Salg af topmoderne beskyttelsesudstyr er en af vores specialiteter. Med personlige værnemidler fra os er din virksomhed på forkant med den tekniske udvikling, og vi hjælper
med at holde dig orienteret om alle standarder og regler.
Vores specialister står klar til at identificere dine behov og
tilbyde enhver hjælp. Som med alle produktgrupper arbejder
vi tæt sammen med alle vores leverandører på området for
at sikre, at vi altid er uddannet og klædt på til hele opgaven.
Vores leverandørbase inden for PPE består af:
•
•
•
•

3M
Zekler
OS
Showa

•
•
•
•

Tegera
Guide
Sundström
Bollé

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US

PRODUKTER

FALDSIKRING
Også inden for faldsikring foretrækker vi at
udvikle os sammen med vores leverandører,
herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Kask
Capital Safety (3M)
Petzl
Cresto
SKYLOTEC
ActSafe
TEUFELBERGER

Vi tilbyder skræddersyede løsninger til alle, fra
enkeltmandsvirksomheder til store organisationer. Ud over at tilbyde tankevækkende kurser i
faldsikring kan vi servicere alle faldsikringsdele
og montere faldsikringssystemer m.m. Vi har de
nødvendige færdigheder til at håndtere enhver
opgave og i ethvert miljø.

© KASK 2021

Alle medarbejdere i vores virksomhed har deltaget i et faldsikringskursus, men det er de dygtige

medarbejdere i vores faldsikringsafdeling, der står klar
til at rådgive og træne dig og dit
team. Vores faldsikringsafdeling
består udelukkende af specialister,
der er de bedste inden for deres felt.

ZENITH X
We asked, what if we could make a helmet without compromise?
Dramatically better: safer, lighter, more durable and more comfortable.
KASK Zenith X. Performance just got an exponential upgrade.
kask-safety.com

@kasksafety kask_safety

kask-safety
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When it requires
extremely high grip
on your footwear

Flekselement absorberer den skabte
bevægelsesenergi, og over 55%
af energien sendes direkte
tilbage til fodens
naturlige gang.

SPIDER ROLLER
XL S3 HRO

SIEVI ROLLER
HIGH XL S3

sievi.com
Northern Europe’s largest manufacturer of safety shoes and work footwear for professionals
SAFETY · QUALITY · INNOVATION

hercules DAVIT-ArM

by ComtecInt.

tested by

force
Technology

tested with

The portable davit was tested as a
2 person anchor device for fall
arrest equipment
file no. 114-30126

HERCulES DAvIT-ARm

ACX POWER ASCENDER

is a Davit to use as a fall protection anchor point,
certified for 1300 kg. The Davit is certified EN 795-B
for two persons. It can be used both as a rescue
device and as an anchor point for the person who
is controlling the Davit.

The new battery-driven ACX is the most compact and
easy-to-use Power Ascender of the range. It is the
perfect solution for complicated lifting jobs where
you need portability and the unique combination of
size and power.

Please contact us, if you would like to know more about your possibilities with hercules & Actsafe
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SERVICES
Vores kunder vil ikke bare have produkter eller tjenester
– de vil have resultater. De fleste af dem opererer i meget
uforudsigelige brancher, hvorfor vi ønsker at hjælpe dem
med at reducere deres leverandørbase ved at tilbyde dem
totalløsninger.
Ved at reducere antallet af leverandører, kan de i sidste
ende reducere risici og øge de samlede omkostningsbesparelser, da de bliver i stand til at strømline indkøbs-processer, udnytte mængderabatter og reducere den samlede
mængde finansielle transaktioner.

For at kunne levere vores samlede værditilbud tilbyder vi vores kunder en bred vifte af
produktrelaterede tjenester, der bidrager til
langsigtede relationer, herunder:
•
•
•
•
•

Kurser i faldsikring
Skræddersyede webløsninger
Udlejning af offshore overlevelsesudstyr
Inspektion af faldsikringsudstyr (kun i DK)
Inspektion af offshore overlevelsesudstyr

INSPEKTION AF FALDSIKRINGSUDSTYR
Vi servicerer alle faldsikringsdele – fra blokke til låse. For kunder
med mere avanceret udstyr leverer vi vedligeholdelse gennem
vores partnerskaber med eksterne workshops. Det betyder, at
du kan have dit udstyr klar direkte efter service og komme videre
med dit arbejde med det samme og uden unødige forsinkelser.
Ifølge EN 365 skal alt faldsikringsudstyr gennemgå autoriseret
inspektion/service én gang om året. Vi udfører inspektion af
faldsikringsudstyr på vores interne reparations- og servicecenter eller på din arbejdsplads. Vi tilbyder denne service i Danmark,
Storbritannien, USA, Taiwan, Tyskland, Holland og Belgien.

INSPEKTION AF OVERLEVELSESDRAGTER
& REDNINGSVESTE
Vi er også uddannet til at udføre inspektioner og
service af en række redningsudstyr og andet specialudstyr. Vi håndterer hele processen, og vi har
partnerservicecentre rundt omkring i verden, så vi
kan servicere dit udstyr så tæt på dig som muligt,
hvilket gør serviceprocessen så hurtig som muligt.

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US
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UDLEJNING AF OVERLEVELSESDRAGTER
& REDNINGSVESTE
I tæt samarbejde med HeliPPE tilbyder vi omfattende
udlejningsløsninger af overlevelsesdragter og redningsveste. Vi tager os af al vedligeholdelse og logistik,
og ved altid at have et udvalgt sortiment på lager kan vi
garantere levering med det samme.
Vi tilbyder i øjeblikket denne service i Danmark og Storbritannien, men den vil blive gjort tilgængelig i USA og
Taiwan i 2021. Udlejning af udstyr til Holland, Tyskland
og Belgien er muligt fra vores hovedkvarter i Danmark.
Vi har stor erfaring med at tilbyde denne service i Danmark og Storbritannien, og på grund af vores partnerskab med HelliPPE er leje af udstyr til andre europæiske lande som Holland, Tyskland og Belgien også muligt
fra et af deres lagre beliggende i Tyskland og Holland.
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3M har et bredt sortiment af
værnemidler og faldsikring,
giver dig en sikker og komfo
beskyttelse. Vi rådgiver og h
gerne med at sammensætte
optimale løsning til dig.

Korrekt brug og tilpasning af
værnemidler er afgørende fo
sikkerhed. Vi afholder derfor
gratis online-kurser.
Se kommende kurser og tilm
www.3M.co.uk/SOSwebina

www.youtube.com/3MpsdNordic
www.3Msikkerhed.dk

#3MScienc
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YOUR
ONE-STOPSAFETY
SAFETYSHOP
SHOP– WHEREVER
– WHEREVERYOU
YOUNEED
NEEDUSUS
DIN ONE-STOP

KURSER I FALDSIKRING
Vi tilbyder kurser i generel brug af
faldsikringsudstyr og højderedning i
DK. Disse kurser kan afholdes på vores
egne moderne træningsfaciliteter eller
off-site – det er op til dig. Vores kvalificerede instruktører har alle stor erfaring
med fald-sikring, så du kan trygt overlade dine medarbejdere i vores hænder.

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

NEW

TEGERA® 8801 INFINITY

www.jsdanmark.dk

ejendals.com/jalas

ejendals.com/tegera

Foto: Pål Laukli

PROTECTION
SINCE 1853

www.devoldprotection.com
DEVOLD® PROTECTION develops soft and comfortable garments, designed to protect the users against cold, heat and flame.
We do research, testing and trials to give the customers what they want: security for their employees. Our products
have been tested and approved in accordance to European standards. Flame-retardant underwear from Devold® Protection
was, as the first in Europe, approved according to European standard EN 11612 and the Swedish standard – EBR. We
were also the first who got the ENV 50354 (replaced by EN 61482-1-2) approval on natural fiber. In addition, we have
ATPV values on each quality. Some of our models give optimal electrostatic protection EN 1149-5.

210215 Devold Protection ad Comtec International 185x285mm.indd 1
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SERVICES

SKRÆDDERSYEDE
WEBLØSNINGER
For at forenkle vores kunders indkøbsproces tilbyder vi en brugerdefineret webportal med et udvalgt
produktsortiment, der er integreret med vores
ERP-system til hurtig og fejlfri behandling af ordrer.
Vores online løsning giver de enkelte medarbejdere
mulighed for nemt og komfortabelt at bestille deres
udstyr via en pc, tablet eller smartphone. Ordren kan
godkendes automatisk eller af en godkender, der er
oprettet i systemet.
Webshoppen kan oprettes med forskelligt udvalg for
hver afdeling eller opgave i din virksomhed.
Det betyder, at sortimentet kan tilpasses medarbejdernes eller afdelingens funktion.
Når en ordre er godkendt i webshoppen, oprettes
den automatisk i vores ERP-system – inklusive de
logoer, du anmoder om på individuelle varer.

QUALITY
WORKWEAR
SINCE 1959!

På denne måde bliver leveringsprocessen strømlinet, og alle parter er sikret den mindst mulige
fejlmargin.
Overordnet vil din virksomhed opnå omkostningsreduktion gennem lettere bestilling og modtagelse,
samtidig med at godkendelses- og betalingsprocessen overskueliggøres.
For at imødekomme vores kunders efterspørgsel
på hurtig levering opretholder vi også et lager af
udvalgte produkter efter eget valg på det lager, der
er tættest på dem.
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I overensstemmelse med vores virksomheds mission,
vision og værdier differentierer vi os fra konkurrenter
gennem tilgængelighed og vores kundecentrerede
tilgang, som også udtrykkes ved at tilbyde flere værdiskabende tjenester, herunder:

•
•
•
•
•
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Containerløsninger
Logistikløsninger
Certificeringssystemer
Konsulentydelser
24/7 nødkontakt

LOGISTIKLØSNINGER
Distribution foregår via vores centrallager i Esbjerg
og fra vores lagre i Storbritannien, USA og Taiwan
til vores kunders respektive forretningsenheder.
Vi har også erfaring med at facilitere logistikken. Vi
kan hjælpe dig med at styre dit lager af arbejdstøj
og PPE, både onshore og offshore, og holde styr på
distribution af udstyr til personale og faciliteter.
Vel vidende at vi er til stede med lokale salgsaf-

delinger i vores udenlandske filialer, foretrækker
de fleste af vores kunder, der opererer på globalt
plan, at oprette en global rammeaftale, da det er en
effektiv måde at arbejde på. En global rammeaftale
sikrer dem standardisering af arbejdstøj og udstyr
på tværs af forretningsenheder, mens de sparer
administrations- og forsendelsesomkostninger, da
fakturering og levering håndteres lokalt.

TECH ABOVE THE NECK
HEARING
PROTECTION

EYE
PROTECTION

RESPIRATORY
PROTECTION

™

HEAD
PROTECTION

WWW.ZEKLER.COM

21-0107 Annons DK.indd 1
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CERTIFICERINGSSYSTEMER

CONTAINERLØSNINGER

For at kunne holde styr på og spore alt det udstyr,
der sælges til vores kunder, laver vi et certifikat
for hvert udstyr, som gemmes i vores inspektionsprogram. Gennem dette program bliver vi
advaret, når et stykke udstyr skal serviceres, og i
samarbejde med kunden arrangerer vi en serviceinspektion. Derudover giver programmet dig
mulighed for at outsource arkiveringsprocessen
og give dine forretningspartnere adgang, så de
kan tilgå alle certifikater fra enhver mobilenhed.

Vi kan tilbyde dig containerløsninger til opbevaring af ekstra udstyr, uanset hvor du har behov
for det. Containeren kan også omdannes til et
mobilt servicecenter, hvilket gør det nemt for dig
at arbejde hvor som helst uden at skulle bekymre
dig om udstyrsfejl. Vores kompetente serviceinspektører over hele verden står til rådighed for at
yde den rette service og inspektion af dit udstyr,
så du kan fokusere på dit arbejde.

DIN ONE-STOP SAFETY SHOP – WHEREVER YOU NEED US
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KONSULENTYDELSER
Vi har mange dedikerede specialister inden
for alle vores produktområder, som er klar til
at give dig ordentlig rådgivning. Uanset om du
har brug for hjælp til at løse et problem, har
behov for specifikke anbefalinger eller input til
din risikovurdering, eller bare ønsker at blive
informeret om et emne, står vi til rådighed for
at hjælpe dig, når du har brug for os.

For more information contact +45 97 21 41 67
www.lyngsoe-rainwear.dk

24/7 NØDKONTAKT
Alle vores kunder får nummeret på vores nødtelefon, som de kan ringe til 24/7, hvis de har brug
for akut hjælp. Vi er altid klar til at hjælpe dig
med at løse dit problem, når du har brug for det.
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ISO-CERTIFICERING
Vi stræber efter altid at levere den
højeste kvalitet til alle typer opgaver og
yde den bedst mulige service, og derfor
er vi certificerede i ISO 9001:2015. Vi
sætter høje standarder for os selv og
vores leverandører, og med ISO-certificeringen sikrer vi, at vores politikker er
kvalitets-udviklede og i overensstemmelse med vores mål.
Vi vil levere maksimal værdi for pengene til alle vores kunder, og derfor
gennemfører vi løbende kundetilfredshedsundersøgelser for at identificere
kundernes behov og mulige forbedringsområder. Vores tætte kundekontakt og langsigtede kunderelationer
har haft en enorm indflydelse på vores

nuværende forretningskoncept og succes – og
dem vil vi fortsat værne om.
Med andre ord, ved brug
af os som leverandør er
du sikret en partner, der
proaktivt søger nye forbedringsmuligheder med
henblik på at øge vores
interne ydeevne og dermed
kvaliteten og oplevelsen for
vores kunder.
I 2021 vil vi fokusere på at implementere flere kvalitetsledelsessystemer, der skal hjælpe os med at forbedre vores miljøpræstationer og give vores med-arbejdere en endnu sikrere og sundere
arbejdsplads: ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.
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GLOBAL RÆKKEVIDDE
Vi nyder de fremskridt, vi har oplevet, siden virksomheden
blev grundlagt i 2001, men vi søger stadig aktivt efter nye
forretningsmuligheder – nationalt og internationalt. Købet
af Carl Backs i 2016 og oprettelsen af vores filialer i Storbritannien, USA og Taiwan siden da har gjort vores virksomhed mere konkurrencedygtig og givet os mulighed for
at levere en mere omfattende totalløsning til kunden.
Vi vil fortsætte med at være de bedste inden for vores
område og forblive konkurrencedygtige. Vi har store planer
for fremtiden, og vi arbejder hen imod yderligere indtrængen på verdensmarkedet. Vi ønsker blandt andet at øge
vores tilstedeværelse i Nordsøområdet, hvor flere af vores
samarbejdspartnere opererer. Vi ønsker i særdeleshed at
øge vores tilstedeværelse på de globale markeder for vedvarende energi, da vi ønsker at hjælpe vores kunder med at
skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og
hvor bæredygtighed er en topprioritet.
Vi ønsker at udnytte forretningsmulighederne i Storbritannien, USA og Taiwan yderligere og penetrere mere af det
asiatiske marked, hvor vi ser mange store muligheder i de
store offshore-havne. Vi vil gøre dette ved at bruge vores
online platform, som gør det muligt for os at levere tjenester til virksomheder, der har medarbejdere udstationeret
over hele verden.
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VI FORSTÅR TANKEGANGEN, DNA’ET OG FORRETNINGEN I
DANMARKS DRIFTIGE OG DYGTIGE SMV-VIRKSOMHEDER
Hos ADDvision er vi forretningskonsulenter, managementkonsulenter, systemarkitekter,
projektledere og teknologiske eksperter i Business Central-, NAV- og C5-løsninger,
integrationer, WMS, IT-infrastruktur, hosting, outsourcing, serviceaftaler, rådgivning m.m.
Vi har udviklet og leveret til nogle af de største, mest specialiserede, private og offentlige.
Få glæde af over 30 års erfaring i vores rådgivning om processer, workflows, teknologi,
optimering, integrationer, automatisering, effektivitet og forretningsudvikling.

FÅ EN GRATIS SMAGSPRØVE PÅ VORES RÅDGIVNING.
VÆLG ONLINE DIALOG ELLER EN KOP KAFFE HOS OS.
44 53 03 33 - www.addvision.dk - psj@addvision.dk
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CSR-PROFIL
Hos Comtec Int. Carl Backs lægger vi stor vægt på vores
sociale, økonomiske og miljømæssige indvirkning og lancerer
løbende initiativer for at sikre, at vi ikke bidrager negativt på de
områder. Hvert år evaluerer vi resultaterne af vores indsats i
det forgangne år og identificerer nye forbedringsmuligheder.
Du kan se vores aktuelle initiativer nedenfor og på næste side.

SPONSORATER

CERTIFICERING

Vi yder støtte til vores lokalsamfund gennem forskellige sponsorater. Vi udvælger, hvilke organisationer/
foreninger der skal sponsoreres på baggrund af deres
kerneaktiviteter, som skal omfatte kultur, sundhed
eller uddannelse. Vi tager også hensyn til interne interesser – vi ønsker at støtte vores medarbejderes og
deres børns fritidsaktiviteter for at sikre, at de forbliver sunde, energiske og motiverede. Du kan se listen
over sponsorater på vores hjemmeside.

I 1. kvartal 2021 tog vi de første skridt mod at blive
certificeret til ISO 14001 og 45001, da vi ønsker
at forbedre vores miljøpræstationer gennem mere
effektiv brug af ressourcer og reduktion af affald.
Vi ønsker også at gøre en ekstra indsats for at
forebygge arbejdsulykker, der kan forårsage uoprettelig skade på vores medarbejdere.

GREAT
CONDITIONS
FOR HARSH
CONDITIONS
Offshore-technology gloves for heavy-duty work.
Combines outstanding dexterity and impact
protection with maximum comfort and grip.
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DONATIONER

LEVERANDØRER MED LAV RISIKO

I overensstemmelse med vores globale udsigter
støtter vi internationale organisationer eller projekter, hvis primære aktiviteter eller endelige mål
gavner de 17 verdensmål, der er fastsat af FN. Du
kan se listen over organisationer og projekter, vi
støtter gennem velgørenhed, på vores hjemmeside.

I tæt samarbejde med vores leverandører sikrer
vi, at socialt ansvar er en overvejelse i alle faser
af processen.

CODE OF CONDUCT
Gennem vores Code of Conduct leverer vi en
skriftlig samling af regler, principper, værdier og
adfærdsmæssige forventninger med det formål
at forklare, hvilken adfærd der forventes af alle
medarbejdere, leverandører og partnere, samt
konsekvenserne af at handle uetisk. Dette er vores
måde at reducere sandsynligheden for, at de vil
foretage uetiske handlinger og dermed beskytte
aktionærerne i vores virksomhed.

Vi fokuserer især på ikke at bruge højrisikoleverandører, der ikke fuldt ud respekterer national
lovgivning eller internationalt anerkendte principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption.
Vi er stolte over kun at samarbejde med leverandører, der tager deres sociale ansvar meget
alvorligt og løbende igangsætter initiativer for at
støtte bæredygtig udvikling.
På næste side har vi samlet nogle få eksempler
på de mange initiativer, som nogle af vores hovedbrands har ført ud i livet.
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CSR-PROFIL
3M

CRESTO, GUIDE, SKYDDA & ZEKLER

3M har gennem mange år forpligtet sig til bæredygtighed. I 1975 etablerede de deres program Pollution
Prevention Pays, der har forhindret over to millioner
tons forurening – og i 2015 introducerede virksomheden sine ambitiøse bæredygtighedsmål for 2025,
der fokuserer på, hvordan 3M Science driver forandring for en mere bæredygtig fremtid. 3M’s fortsatte
indsats inden for bæredygtighed og miljøforvaltning
fremgår af de seneste initiativer, herunder deres
overgang til vedvarende energikilder, reduktion af
CO2-emissioner og stigende cirkulære løsninger.
Du kan læse mere om 3M’s initiativer
her: www.3M.com/Sustainability

Hvert år fastlægger bestyrelsen i Bergman & Beving
Group, moderselskabet for disse mærker, overordnede politikker for områder som miljø, arbejdsmiljø,
etiske retningslinjer, kvalitet og virksomhedernes
sociale ansvar, som enhederne tilpasser deres mål og
handlingsplaner efter.
De fleste af koncernens virksomheder har kvalitetsog miljøcertificeringer i overensstemmelse med ISO
9001 og 14001 samt OHSAS 18001-arbejdsmiljøcertificering.
Du kan læse mere om Bergman & Beving
Group’s initiativer her: www.bergmanbeving.com/en/sustainability-0

KANSAS
Kansas arbejder proaktivt på at forbedre sig inden
for områder som socialt ansvar og bæredygtighed
gennem nuværende og kommende initiativer. Samtidig
opfordrer virksomheden omverdenen til at give input
til, hvad mere de kan gøre. Aktuelle initiativer omfatter
at have deres eget CSR-team baseret i Hong Kong,
der udfører revisioner og foretager stikprøver hos

eksisterende leverandører for at forhindre dem i
at bruge unødvendig kemi og for at øge brugen af
organiske og genanvendte materialer.
Du kan læse mere om Kansas’ initiativer
her: www.kansasworkwear.com/da-dk/
socialt-ansvar
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ID® IDENTITY
Hver dag arbejder ID® Identity med alle verdensmålene på forskellige måder og har allerede implementeret flere initiativer, der understøtter bæredygtig
udvikling i hele forsyningskæden, herunder:

•

•

100 % af den energi, de forbruger, kommer fra
bæredygtige energikilder i form af dansk vindkraft.
De er et stolt medlem af Better Cotton Initiative,
der har til formål at gøre den globale bomuldsproduktion bedre for de mennesker, der producerer bomuld, bedre for det miljø, hvor bomulden
vokser, og bedre for industriens fremtid.

BLÅKLÄDER
Blåkläder er unægteligt en af frontløberne hvad angår bæredygtig produktion.
Det bevises ved, at deres fabrik i Myanmar har opnået rangen LEED Platinum, som er det højeste niveau af
LEED Green Buildings’ certificering for miljømæssigt
bæredygtige konstruktioner.
Med solpaneler, vandkølede klimaanlæg og reduceret vandforbrug tager de det langsigtede ansvar for
produktionen af deres tøj og klimaaftryk.
Du kan læse mere om Blåkläder’s
initiativer her:
www.blaklader.dk/da/baeredygtighed

96 % af deres affald sendes til genanvendelse.
Du kan læse mere om ID® Identity’s
initiativer her:
www.id.dk/dk/baeredygtighed

SHOWA GLOVES
Showa Gloves er et brand under Globus Group, hvis
nøglestrategi er at fremstille 75 % af deres produkter
lokalt i Storbritannien for at reducere deres CO2-fodaftryk og få kontrol over produktionsprocessen for at
minimere affald og øge den lokale forsyning. Derudover fremstilles deres guldstandardsortiment ved
hjælp af længerevarende materialer, og hvor det er
muligt, kan deres produkter genbruges og vaskes.
Desuden fremstilles produkterne i faciliteter, der deltager i bæredygtige energiprogrammer ved at købe
og bruge strøm fra vedvarende biomassebrændsler.
Du kan læse mere om Globus Group’s
initiativer her:
www.globusgroup.com/sustainability

TRANEMO
Som en del af Tranemos omfattende CSR-strategi støtter virksomheden uddannelse gennem bl.a.
mentorskab for gymnasieelever og praktikophold på
Tekstiluniversitetet i Borås.
Desuden fremmer Tranemo aktivt ligestilling på
arbejdspladsen, bl.a. ved at investere kraftigt i udviklingen af flammehæmmende tøj til kvinder, herunder
gravide kvinder. For at understøtte et højt niveau af
lighed og sikkerhed på arbejdspladsen har Tranemo
også en whistleblower-ordning, så medarbejdere og
andre interessenter trygt kan rapportere alvorlige
uregelmæssigheder og forseelser.
Du kan læse mere om Tranemos initiativer her: www.tranemoworkwear.dk/
baeredygtighed

• 16562 • www.jsdanmark.dk

•
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HOVEDKVARTER, DK

AFDELING, US

Vesterhavsgade 153,
6700 Esbjerg
Telefon: +45 7512 0930
E-mail: salg@comtecint.dk
CVR.: DK26024404

1213 Purchase St., Unit 2,
MA 02740, New Bedford
Telefon: +01 401 919 6242
E-mail: order@comtecint.pro
EIN: 61-1914737

AFDELING, UK

AFDELING, TAIWAN

Ferries House, Ferries Street,
Hull, HU9 1RH
Telefon: +44 7824 775105
E-mail: order@comtecint.co.uk
CVR.: GB240399605

18F, No. 206, Sec.1, Keelung Rd,
Xinyi Dist., Taipei
Telefon: +886 983 644 406
E-mail: order@comtecint.tw
CVR.: 83423504

www.comtecint.co.uk

www.comtecint.dk

