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 Unifog Denmark ApS med nye tiltag.

Generationsskifte og nyt domicil har medført nytænkning og optimerede processer i den daglige drift. Endvidere er 
der udviklet nye produkter hvis montage reducerer de samlede omkostninger på kundens faktura.

Unifog Denmark ApS der i 1993 blev startet og etableret i Falsled har gennemgået en mindre rokade. 
Ejvind Fromberg Hansen og Poul Willy Schmidt som i næsten 2 årtier drev firmaet fra forskellige adresser i Falsled ved 
Millinge på Sydfyn og således kunne mestre ikke mindre end 50 års samlet erfaring inden for luftbefugtning, har på 
venskabelig vis taget afsked med henblik på et generationsskifte.

Således tegnes ejerkredsen nu af Ejvind Fromberg Hansen og Thomas Fromberg Pedersen hvis slægtskab og kompe-
tencer danner grobund for firmaets fortsatte eksistens og udvikling. I erkendelse af at der ved generationsskiftet ikke 
længere var et tilhørsforhold til Falsled er virksomheden flyttet til Ryslinge som ligger ca. 4 km fra Ringe, og dermed 
også ved motorvej A9. Dette har medført en klar forbedring af de logistiske forhold, idet varer nu kan leveres tidligere 
på dagen, samtidig med at firmaets udfarende medarbejder Ejvind, der står for montagen og det tekniske knowhow, 
har kortere mellem sit hjem i Odense og firmadomicilet. 

Thomas, der gennem en årrække har boet i Ryslinge, passer kontoret og den daglige drift samtidig med at der gås til 
hånde på værkstedet og med enkelte montager. 

Nyt logo, ny brochure, opstart af projekt med ny hjemmeside samt elektronisk fakturering er blot nogle få af de nye 
tiltag i forbindelse med generationsskiftet. 

I erkendelse af at der i industrien er en øget efterspørgsel på energi-venlige og effektive installationer har Unifog 
Denmark ApS i en årrække rettet fokus mod højtryksanlæggene. 
Således har den allerede eksisterende UFO, som er en yderst fleksibel højttryks-unit der ophængt fra loftet kan 
monteres med op til 12 stk. dyser til forstøvning af væsken, fået følgeskab af et yderst fleksibelt rørsystem der kan 
monteres med dyser pegende i hvilken som helst retning vinkelret på røret. Systemet, der består af rør og presfit-
tings, kan samles med standart VVS-værktøj der enten lejes eller købes, med mindre at man som de fleste vælger at 
tilkøbe installationen. 

Unifog Danmark ApS er stadig leveringsdygtige i såvel vaccumdyser hvor styreventilen er unik set ud fra et funktionelt 
synspunkt. Endvidere tilbydes markedet én af de mindste frekvensdyser, med en totallængde på beskedne 120 mm, der 
med sin fine forstøvning og homogene dråbestørrelse finder stadig anvendelse ved emnebefugtning og i kanalbefugt-
ninger. Dysen blev i sin tid udviklet af Ejvind, og anses i dag også for værende unik.

Unifog Denmark ApS er i dag specialiseret inden for cellulose-segmentet i kraft af en årelang historik med salg til så-
vel træbearbejdnings- og forædlingsindustrien, trappe-, vindues- og dørproducerende virksomheder, papirfabrikker 
og trykkerier i Skandinavien, Syd- & Østeuropa samt i Canada. 

For nærmere information kontakt da Thomas Fromberg på tlf. 62 68 12 30, skriv på contact@unifog-denmark.com eller 
se vor hjemmeside www.uniofog-denmark.com
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