Industriële filtratie
een totaaloplossing
Filters verwijderen vervuiling. Maar industriële klanten verder helpen in het
verbeteren van hun processen, het milieu en de werkomgeving, dat is waar het
werkelijk om draait.

Totaalleverancier

Kostenreductie

Voorraad

EFC levert filters en filterelementen van elk
merk en elk type, of het nu om lucht-, stof-,
vloeistof- hydrauliek-, of gasfilters gaat.

Door bijvoorbeeld zelfreinigende filters
toe te passen of filters met een lagere
weerstand. Ook onze logistieke oplossingen
besparen veel kosten.

Wij hebben een breed assortiment
filters op voorraad, maar zullen
desgewenst ook graag voor u een
specifieke voorraad aanhouden.

Custom made

Deskundig

24/7 support

Indien een standaard product niet de beste
oplossing biedt, kunnen wij zelf een oplossing ontwerpen, produceren en installeren.

Door continue training en nauwe contacten
met de grootste filterfabrikanten in de wereld
hebben wij de beschikking over de nieuwste
technologieën en innovaties.

Onze onderhouds- en 24/7 storingsdienst
garandeert de beschikbaarheid van uw
systemen en minimaliseert downtime.

Contact:

EFC Filtration b.v.
Fluorietweg 33
1812 RR Alkmaar

T: +31 (0)72 540 54 54
E: info@efcfiltration.com
W: www.efcfiltration.com

Industriële
filtratie

Een heldere lijn in filtratie

Benelux Netwerk

Leveringspakket

Onze medewerkers bieden u vanuit meer dan 60 vestigingen en Technical Competence Centers
in de Benelux advies voor de juiste producten en services met toegevoegde waarde.

Luchtfilters

Vloeistoffilters

Ontstoffingsfilters

U kunt erop rekenen dat wij het product leveren dat u nodig heeft, wanneer u het nodig heeft.

Onze ambitie

Het is onze ambitie om de levering van industriële producten en
oplossingen voor onze klanten te optimaliseren. Dit doen we met onze
unieke klantenkennis, onze gedifferentieerde technische expertise en onze
betrokken, ondernemende medewerkers.

Ons uitgebreide netwerk in de Benelux brengt ons dicht bij onze klanten en onze technische specialisten beschikken over de kennis en
vaardigheden om oplossingen te vinden voor iedereen met wie we samenwerken.
Het Rubix Distributiecentrum in Venlo biedt leverbetrouwbaarheid aan u voor wat betreft volledige levering met het juiste product op het
juiste tijdstip. Voorraadproducten worden binnen 24 uur geleverd, indien voor 17.00 uur besteld.

Wij zijn wat u van ons mag verwachten: een betrouwbare adviseur die uw bedrijf vooruit helpt.

Competence Center
EFC Filtration
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Filtermedia
Paneelfilters
Zakkenfilters
Compactfilters
HEPA-filters
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Gewikkelde filterelementen
Geplisseerde filterelementen
Filterzakken
Meltblown filters
Resin Bonded Cartridges
Highflow filters

Automotive filters

Rubix is met EFC Filtration specialist op het gebied van lucht- gas- en vloeistoffiltratie en
milieutechniek voor industriële eindgebruikers.

Filterhuizen

Door filtratie worden ongewenste delen uit processen en producten verwijderd, verspilling
voorkomen en filtratie zorgt ervoor dat er geen vervuiling in het milieu terecht komt.

Ons team adviseert, levert, installeert en onderhoudt een breed
assortiment aan industriële filtratieproducten. EFC heeft een grote
beschikbaarheid aan producten, een eigen engineeringsafdeling
en een 24/7 onderhoudsdienst. Hierdoor is altijd de beste filtratie
oplossing leverbaar. Als een standaardproduct niet voorhanden is,
kan een op maat gemaakte oplossing gemaakt worden. Van een
simpel filterelement tot complexe turn-key installaties. U kunt voor
ieder vraagstuk terecht.

Als totaalleverancier zorgen wij voor aanzienlijke
kostenbesparingen.

Met een groot inkoopvolume kunnen wij niet alleen filterelementen
tegen scherpe prijzen aanbieden, ook zorgen wij voor besparingen

vanuit de logistiek. Omdat wij alle filters leveren hoeft u niet met
verschillende partijen afspraken te maken en is uw productie altijd
verzekerd van continuïteit. Daarnaast komen wij met alternatieve
filteroplossingen die de operationele kosten kunnen verlagen.

Wij denken met u mee en kijken daarbij niet alleen naar de
investeringskosten. Wij houden ook rekening met het milieu,
afvalkosten, onderhoud en de ARBO-vereisten.
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Mann
Fleetguard
Baldwin

•

Voor zakken en
elementen
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Filterslangen
Enveloppen
Patronen

