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Vi øger kompetencer og ressourcer på CO2 området. 

Det er jo ingen hemmelighed, at fokus på ”grønne” køle- og fryseløsninger fortsat er stærkt stigende. 
Specielt får løsninger med CO2 større og større betydning i såvel kommerciel- som industrikøl. 

I H. Jessen Jürgensen A/S har vi gennem mange år brugt ressourcer på at dygtiggøre os og være på forkant 
med CO2 anvendelsesmulighederne. Derfor er det en stor glæde, at vi kan informere om, at vi pr. 1 juni har 
fået CO2 specialisten Anders Juul med ombord i HJJ-teamet.   

Anders er 41 år, uddannet ingeniør og har tidligere i en lang årrække været ansat i Danfoss, hvor han har 
været en del af deres CO2 udvikling på komponentsiden og de elektroniske styringer. Anders har derfor stor 
erfaring med CO2 køleløsninger. 

Senest har Anders været ansat hos HJJs søsterselskab SCM-FRIGO i Italien, med ansvaret for salg og 
rådgivning af SCM-produkter i Norden, herunder specielt CO2 løsninger til supermarkederne.  
Anders vil fortsat have direkte kontakt til fabrikken for at være tæt på produktudviklingen og vores kunders 
behov. Ovenstående giver Anders et indgående kendskab til både det danske marked og vores brede  
CO2 produktprogram. 

Anders rolle bliver sammen med resten af HJJ-salgsteamet, at øge service, rådgivning og salg til kunder, 
der arbejder med eller gerne vil arbejde med CO2 løsninger i Danmark. 

Vi glæder os til en god CO2 dialog med dig/jer og ser frem til at skabe øget værdi for jer og jeres kunder. 
I kan finde mere information på vores hjemmeside www.hjj.dk.  

Anders og teamet vil i nærmeste fremtid kontakte jer for at hilse på og præsentere vores produktprogram 
og få en dialog om evt. muligheder.  

Anders kontaktoplysninger er: 

Anders Juul 
Mobil nr: +45 21 78 23 65 
E-mailadresse: aju@hjj.dk

Udover at ønske Anders velkommen, vil vi ønske jer alle en god ”Coronafri” sommer og et godt salg.  
Er der spørgsmål vedr. ovenstående, er I som altid velkommende til at kontakte undertegnede. 

Med Venlig hilsen 
H. Jessen Jürgensen A/S

Claus Bo Jacobsen 
Adm. Direktør  
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