
 
 

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S og MATACHANA har indgået et strategisk 

samarbejde på det internationale healthcare marked  

 

De to familieejede virksomheder MATACHANA og KEN HYGIENE SYSTEMS A/S har fornyet deres globale 

strategiske samarbejde  inden for det internationale healthcare marked.  

31. juli, 2020 

Barcelona, Odense – 31. juli 2020  

I fortsættelse af den tidligere alliance mellem KEN HYGIENE SYSTEMS og MATACHANA, som blev indledt i 2015, har 

de to virksomheder nu fornyet og udvidet det strategiske samarbejde.  

 

Formålet med det strategiske samarbejde er at sikre yderligere markedsandele gennem forsat produktinnovation 

inden for infektionsbekæmpelse.  

KEN’s og MATACHANA’s strategiske samarbejde bygger på MATACHANA’s globale tilstedeværelse på markedet for 

instrumentvaskere, som bliver produceret af KEN, samt et strategisk produktionssamarbejde, der omfatter 

produktionsfaciliteter på 6 lokationer i 4 forskellige lande, nemlig Danmark, Slovakiet, Spanien og Italien.  

KEN, som blev grundlagt I 1941, fremstiller instrumentvaskere og bækkenvaskere og er førende i Skandinavien.  

“Vi er glade for at forny denne mangeårige alliance med MATACHANA på healthcare markedet, og det viser vores 

engagement i markedet samt de to virksomheders fælles mål om ekspertise, innovation, kvalitet og fælles værdier i 

en forandrelig verden” udtaler John Veje Olesen, CEO i KEN HYGIENE SYSTEMS. ”Vi har en stærk tro på vores mission, 

som handler om kundetilfredshed gennem avancerede, innovative og bæredygtige hygiejneløsninger. Vores fælles 

værdier og missioner passer perfekt sammen”.  

MATACHANA, der blev grundlagt i 1962, er en anden-generations familieejet virksomhed, der producerer damp- og 

lavtemperaturautoklaver. MATACHANA er markedsledende inden for autoklave teknologi til healthcare-, 

laboratorie-, industri- og pharmasektoren i Spanien, Frankrig, Tyskland, Italien, Malaysia, USA og Argentina. 

”Samarbejdet mellem MATACHANA og KEN HYGIENE SYSTEMS er stærkt. KEN’s 80 års erfaring inden for desinfektion 

og MATACHANA’s 60 års ekspertise inden for autoklaver vil sikre vores kunder adgang til sterilisation og 

infektionsbekæmpelse, når det drejer sig om medicinsk udstyr i mange år fremover” udtaler Juan Antonio 

Matachana, CEO i MATACHANA. ”Vores tilstedeværelse i mere end 115 lande har allerede vist, at vores samarbejde 

med KEN sikrer vores kunder de bedste løsninger mod bekæmpelse af infektioner i en foranderlig verden.  

Både MATACHANA og KEN har leveret, installeret og foretager løbende vedligeholdelse af udstyr på tusindvis af 

hospitaler verden over. Deres europæiske løsninger eksporteres til hele verden, og både KEN HYGIENE SYSTEMS og 

MATACHANA er stolte af at vise markedet og healthcare sektoren, at en fælles indsats og kvalitetsbevidsthed kan 

praktiseres mellem familieejede virksomheder, som har fælles værdier og en lang tradition for innovation.  
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