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zuiveringsprocessen



FILTRATIE
WATERBEHANDELING

Van grove voorfilters tot absoluut filters tot 
(riool)gasfilters. Wij leveren hiertoe niet alleen 
een compleet pakket standaard filterelementen en 
filtersystemen, maar bieden ook innovatieve oplossingen waarmee 
processen verbeterd en verduurzaamd kunnen worden. Hiermee wordt 
het milieu gespaard en kan er ook flink bespaard worden op de kosten 
voor aanschaf en onderhoud van deze filtratiesystemen.

Verwijdering van slib en residuen
Als de Nederlandse verdeler van de Testori Group, een van de wereldleiders in industriële filtratie 
voor productieprocessen en milieubeschermingsprocessen, leveren wij voor nagenoeg elk 
filtersysteem het optimale filterdoek voor het verwijderen van slib en residuen uit afvalwater.  
Dit betreft zakkenfilters, filterpersdoeken, filterdoeken voor panfilters, drumfilters en bandpersfilters.  
De toe te passen filtermedia en garens worden afgestemd op het productieproces zodat 
duurzaamheid en bedrijfszekerheid gewaarborgd kunnen worden. Omdat Testori het volledige 
fabricageproces van de filters van A tot Z in eigen beheer heeft, kunnen wij in de meeste gevallen 
klant specifieke wensen vervullen om filterprocessen te verbeteren. 

Afvalwaterzuiveringsprocessen
Interfilter Group levert de benodigde componenten voor diverse fasen binnen het 
afvalwaterzuiveringsproces. Hier vallen onder andere persluchtsystemen en stikstofgeneratoren van 
het fabrikaat Parker ten behoeve van dissolved air flotation, dissolved gas filtration, demisters voor 
gaswassers en filters voor gas- en vloeistofzuivering.  

Drinkwaterbehandeling
Drinkwater moet schoon en veilig zijn. Om dit te kunnen realiseren biedt Interfilter haar klanten een 
compleet gamma aan specifieke filters en filterhuizen. Niet alleen sediment filters vallen binnen het 
standaard assortiment, maar ook actief koolstoffilters. De behuizingen worden vervaardigd van 
kunststof of roestvast staal en voldoen uiteraard aan de wettelijke normen die gesteld worden aan 
drinkwaterproductie.
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Oprichting 
Interfilter Group

De entiteiten bundelen 
hun krachten

Interfilter is opgericht in 1976 en heeft 
zich sindsdien steeds meer ontwikkeld 
als totaalleverancier op het gebied van lucht-, 
vloeistof-, stof- en gasfiltratie. Met al meer dan 45 jaar 
ervaring op het gebied van filtratie leveren wij meer dan alleen 
filters en toebehoren.

Onze missie is het creëren van een zuivere omgeving. Voor nu en voor de toekomst. 
Voor elke situatie waar filtratie benodigd is, biedt Interfilter Group de oplossing. Wij gaan voor de 
ultieme klantbeleving en duurzaamheid als het gaat om onze producten en diensten. En daarom 
staat Interfilter Group voor “Filtration for our Future”. Met deze visie zijn we inmiddels uitgegroeid 
tot een zeer gewaardeerde en toonaangevende leverancier op de filtratie markt.

Intensief 
partnership 

Er staat altijd een vast 
en vertrouwd team voor 
u klaar met een sterke 
focus op uw behoefte.

Superieure logistiek 
U krijgt uw orders verpakt 

per bestemming en just-in-
time geleverd dankzij onze 

eigen productie en grote 
voorraad in Nederland.

Optimalisatie, kosten- 
reductie en engineering 

Samen streven naar 
optimalisatie en de meest 
duurzame oplossing voor 

uw specifieke situatie.

Duurzame producten, 
diensten en innovaties 
Dankzij ons innovatieve 
karakter leveren wij de 

meest duurzame 
producten en diensten.



ZANDBEDFILTERS
Omschrijving: Grove dieptefiltratie middels 
een zandbed

DRUM FILTERS
Omschrijving: Filterdoek ten behoeve van 
drum filterinstallaties

ZELFREINIGENDE GALILEO FILTERS
Omschrijving: Automatische reiniging  
met hoge filterefficiency

RVS FILTERHUIZEN
Omschrijving: Filterhuizen voor kaarsen-  
en zakkenfilters

MULTI MEDIA FILTERKETELS
Omschrijving: Grove filtratie middels vaste 
media zoals zand, antraciet, of gravel

PAN FILTERS
Omschrijving: Filterdoek ten behoeve  
van pan filterinstallaties

BANDPERSFILTERS
Omschrijving: Filterdoek met hoge drainage 
ten behoeve van bandpersinstallaties

KUNSTSTOF FILTERHUIZEN
Omschrijving: Industrial, slimline, big blue 
filterhuizen voor kaarselementen

ZELFREINIGENDE ZEEFFILTERS
Omschrijving: Doorlopend filtratieproces 
dankzij automatische reiniging

STRAINERS
Omschrijving: Op maat gemaakt met 
gewenste afmetingen en micronages

FILTERPERS DOEKEN
Omschrijving: Doeken en zakken ten 
behoeve van filterpers platen

FILTERKORVEN
Omschrijving: Strainer baskets voor  
grove filtratie en voorfiltratie



KAARSENFILTERS
Omschrijving: Gewikkelde, meltblown
en geplisseerde filterelementen

PERSLUCHT- & GASBEHANDELING
Omschrijving: Complete perslucht-  
en gas installaties

ZAKKENFILTERS
Omschrijving: Viltmedia, monofilament 
gaas en high flow zakken

FILTERMODULES
Omschrijving: Module met kool vulling  
voor gas- en geurfiltratie

RVS FILTERS
Omschrijving: Reinigbare stainless steel 
filterelementen

LEIDINGWERK
Omschrijving: Bijbehorend leidingwerk  
voor perslucht- en gasinstallaties

GEPLISSEERDE ZAKKENFILTERS
Omschrijving: Alternatief voor gaas en vilt 
zakken door langere levensduur

ACTIEF KOOLSTOF
Omschrijving: Filtermedia voor verwijdering  
van geur en gas of verontreiniging in vloeistof

(DRINK)WATERFILTERS
Omschrijving: Verwijdering van geur-
en smaakvervuiling in (drink)water

DEMISTERS
Omschrijving: Druppelvanger ten  
behoeve van bijvoorbeeld gaswassers

MEMBRAANFILTERS
Omschrijving: RO filters met uniek 
anti-aangroei medium

CHEMISORBANT
Omschrijving: Filtermedia voor  
verwijdering van geuren en gassen



Group

Meer informatie over onze producten? Neem contact met ons op.

        0181 32 08 88     |     info@interfilter.nl     |     interfilter.nl

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen 
op het gebied van filtratie. Scan de 
QR-code en volg ons op LinkedIn. 


