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De sælger et produkt, som de
færreste ænser, men som ik-
ke desto mindre betyder me-
get for vores velbefi��ndende
og sundhed: Vi taler om fi��ltre. 

Filtre, der renser luften,
når den bliver suget ind i bo-
liger, institutionsbyggerier,
kontorer eller skibe for blot at
nævne lidt forskelligt. 

Filtre, der renser den luft,
der bliver ventileret ud fra
bl.a. storkøkkener eller en
produktionsvirksomheder
med f.eks. male- eller metal-
arbejde. 

Det kunne også være støv-
fi��ltre i f.eks. det indre af en
vindmølle, så vindmøllen ik-
ke bryder i brand. 

Omkring 800 forskellige

fi��ltre har Simas Filters i Gren-
aa i sortimentet – og størrel-
serne veksler fra det mindste,
der er på størrelse med et fi��n-
gerbøl og skal sidde ved
brændstoftilførslen i en bil-
motor, til det største, der må-
ler i omegnen af to gange fi��re
meter og skal bruges i f.eks.
en malehal i en produktions-
virksomhed.

»De er overalt, men det er
ikke noget, folk ser, for typisk
står ventilationsanlægget i
kælderen, på loftet eller i en
baggård,« konstaterer direk-
tør og indehaver af Simas Fil-
ters Christian Lyng-Madsen.

Kunderne er mangeartede,
men den allerstørste gruppe
er forarbejdningsindustrien,
f.eks. metalværksteder med
masser af metalstøv i luften.
Alle er det danske virksom-

heder, men qua deres afde-
linger i udlandet eksporterer
Simas Filters også, f.eks. til
destinationer som Iran, Ka-
sakhstan og Pakistan. 

Blandt de mest kendte
kundenavne er Arla Foods og
Vestas.

Vækst i fi��ltre
Det var Christian Lyng-Mad-
sens far, ingeniør Poul Lyng-
Madsen, der startede virk-
somheden ene mand tilbage i
1984 efter i en årrække at ha-
ve drevet selvstændig sme-
devirksomhed. 

Siden kom sønnen til og
var med til at vækste virk-
somheden: Mellem to job
manglede faren hjælp til kon-
torarbejdet, så Christian
Lyng-Madsen sprang til i
1990’erne og endte med at fø-

le sig så godt tilpas, at han si-
den 2004 har stået som ejer
og leder af Simas Filters A/S,
der i dag beskæftiger 15 med-
arbejdere. 

»Min far kom i gang på et
godt tidspunkt. Der var ikke
så mange på markedet, og
miljø fi��k bare højere og højere
prioritet, fordi det kom højt
op på den politiske dagsor-
den, og der skulle fi��lter på
mere og mere,« husker Chri-
stian Lyng-Madsen. 

»Det er en rigtig spænden-
de branche, og det er en bran-
che, der er stadig oppe i ti-
den, og som kun kan vokse
fremover. Der skal fi��ltreres
stadig mere, og der skal fi��ltre-
res fi��nere og fi��nere, tag f.eks.
bare hele tidens snak om ska-
delige dieselpartikler,« siger
direktøren. 

Måske et lidt vel stort ventilationsanlæg til et nybygget kontor- og lagerdomicil på knap 1.000 kvm. Men det hører sig til, når man som Simas Filters A/S lever af at sælge fi��ltre 
til andre virksomheders ventilationsanlæg, siger bestyrelsesformand Hans Christian Bech Thøgersen. Fotos: Brian Karmark

Alt skal have et fi��lter i dag

Der skal fi��lter på mere
og mere i dag, ikke blot
selfi��es på de sociale
medier. Familie-
virksomheden Simas
Filters, der leverer fi��ltre
til at rense luften på
vej ud af f.eks. produk-
tionsvirksomheder
eller på vej ind i boliger
og børnehaver, vokser
og rykker i disse dage
ind i et nybygget 
domicil i Grenaa.

LOUISE WITT
jpaarhus@jp.dkNORDDJURS

Når kunderne har brug
for et fi��lter af en hvilken
som helst slags, skal de
tænke: Det nemmeste
er at snakke med Simas,
og så skal de ikke for-
holde sig mere til det.
CHRISTIAN LYNG-MADSEN, DIREKTØR



Lagerreolerne hos Simas
Filters A/S fortæller histo-
rien; de bugner af fi��ltre, og
det er svært at komme ind
mellem reolerne. 

Lige nu er et nyt domicil så-
ledes er ved at skyde op ved
siden af det gamle, og efter
planen står det knap 1.000
kvm store nybyggeri snart
færdigt, så virksomheden til
den tid råder over samlet
1.700 kvm.

»Vi kan dårligt være her
mere, og vi glæder os til, at vi
lige om lidt kan rykke over i
det nye,« siger Christian
Lyng-Madsen.

Ingen produktion her 
Fra begyndelsen var det Poul
Lyng-Madsens mantra, at Si-
mas Filters ikke skulle være
en produktionsvirksomhed,

og sådan er det stadig: Her er
ingen produktion – blot lager
og ud over administrationen
et mindre værksted til speci-
alordrer. 

»Vi er stadig uafhængige.
Vi får ikke vores fi��ltre fra én
stor koncern, men har fl��ere
overlappende leverandører,«
fortæller Christian Lyng-
Madsen. 

Bestillingsopgaver
Forretningen bygger således
på indgående viden om mu-
lighederne på fi��ltermarkedet
og evnen til at analysere sig
frem til de rigtige løsninger
for kunderne – også hvis det
kræver udviklingen af et nyt
fi��lter: 

»Når kunderne har brug for
et fi��lter af en hvilken som
helst slags, skal de tænke:

Det nemmeste er at snakke
med Simas, og så skal de ikke
forholde sig mere til det,« si-
ger direktør Christian Lyng-
Madsen.

Glas kan også fi��ltrere
Hver gang handler det ikke
bare om at fi��nde det rigtige
design, men også det rigtige
materiale og i den rette kvali-
tet. 

Filtre af glas er f.eks. sær-
skilt gode til at opfange ma-
lerrester fra spraymaling. Fil-
tre af polyester er det mest al-
mindelige, men så er der alle
de forskellige specifi��kationer
i forhold til opgaven – skal fi��l-
trene f.eks. bruges i en føde-
vareproduktion, skal alle ele-
menter, lige fra lim til paknin-
ger, være fødevaregodkendt.

»Vores tekniske konsulen-

ter tager ud og ser på, hvad
kunderne har af ønsker og
krav, og så lægger vi hovedet i
blød og løser problemet. Det
kan være, vi skal ud at fi��nde
en ny underleverandør. Det
kan også være, vi skal udvik-
le en ny løsning. Skal kunden
bare bruge en lille serie på
f.eks. 50-60 fi��ltre, kan vi gå
ind og lave dem selv på vores
værksted,« siger han om virk-
somhedens fl��eksibilitet. 

Da Christian Lyng-Madsen
viser rundt på specialværk-
stedet, er medarbejder Hagos
Ghidey netop i gang med at
skære nogle halvstore fi��lter-
måtter til, der skal bruges af
et autolakeringsværksted.

Mindre energi 
I årene, der kommer, har
Christian Lyng-Madsen en

ambition om at nytænke fi��l-
terbranchen. 

Produktudvikling
Filterteknologien har ikke
udviklet sig nævneværdigt
gennem fl��ere år, men det vil
han gerne skubbe i gang. 

Simas Filters har således
indgået et samarbejde med
Teknologisk Institut i Aarhus
samt Aalborg Universitet om
at udvikle et eksisterende fi��l-
terprodukt, så fi��lteret kan
sortere endnu fi��nere partikler
fra, men samtidig også bru-
ger mindre energi. Projektet
er støttet af Innovationsfon-
den.

»Det er en udfordring i vo-
res branche, at der er kon-
stant stigende miljøkrav. Luf-
ten, der fi��ltreres, skal være
renere og renere, og det kræ-

ver stadig mere fi��nmaskede
fi��ltre på samme areal. Derfor
ender man med at bruge me-
re energi at trække luften
igennem fi��lteret. Samtidig er
der i dag stort fokus på at spa-
re på energien. Så der er to
modsatrettede forhold her,«
siger han. 

»Det har fået os til at arbej-
de på et nyt produkt, som ta-
ger udgangspunkt i et kendt
fi��lter, som vi så vil videreud-
vikle på og forbedre. Produk-
tet, der primært vil henvende
sig til den mere støvende in-
dustri, skulle give en bedre
fi��ltrering ved et lavere energi-
forbrug. Det er noget, som vi
forventer os meget af i frem-
tiden,« slutter direktør Chri-
stian Lyng-Madsen.

Der kan dårligt
være mere i
lagerreolerne
hos Simas 
Filters A/S.
Virksomheden
har derfor net-
op fået bygget
et nyt domicil
på knap 1.000
kvm. ved siden
af det gamle
på 700 kvm. 

Et fi��lter kan
antage mange
former. Her er
det fl��ere poser
ved siden af
hinanden, som
skal rense luf-
ten, inden den
ryger ind i en
bygning. Det
er ejer og 
direktør 
Christian
Lyng-Madsen,
der viser rundt
på lageret.

Skal kunden bruge en lille serie på fx 50-60 fi��ltre, kan Simas Filters
klare det på eget værksted. Her er det Hagos Ghidey, 
der skal i gang med at skære nogle halvstore fi��ltermåtter til 
et autolakeringsværksted. 

SIMAS FILTERS A/S

Grenaa-virksomheden Simas Filters A/S blev etableret i 1984.

Stifter var ingeniør Poul Lyng-Madsen, der i en årrække forinden
havde egen smedevirksomhed i Grenaa. 

Sønnen Christian Lyng-Madsen startede med at hjælpe sin far på
kontoret i 1994, men kom med tiden til at overtage den væksten-
de virksomhed. Christian Lyng-Madsen overtog i 2004 direktør-
stolen fra sin far, der døde i 2012.

Simas Filters A/S, der tilbyder alt i fi��lterløsninger, beskæftiger i
dag 15 medarbejdere og tror på yderligere vækst med nyopført
domicil.

Regnskaberne for Simas Filters viser et overskud på 1,3 mio.
(2017), 1,5 mio. (2018) og 1,3 mio. kr. (2019).

Simas Filters laver alle mulige slags fi��ltre i alle mulige størrelser 
til alle mulige formål. 
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