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Ring på tlf: + 45 97 13 71 33 og få en uforpligtende 
samtale med vores erfarne sælgere. 

konfAir 
Filtration 

  Kunden i fokus

 Stor erfaring

 Kompetent rådgivning

 Seriøs samarbejdspartner

  Ensartet kvalitet

 Hurtig levering

Nålefilt og Svejsning
Hos konfAir ved vi, hvor vigtigt det er, at levere et produkt der 
passer netop til jeres behov. Vores filterposer produceres
hovedsageligt i nålefilt, udvalgt i den kvalitet der passer til
netop jeres proces. Vi producerer filterposer i mere end 80 
kvaliteter. Der findes mange produktionsprocesser, som vi let 
klarer på vores fuldautomatiserede sylinje. Mange nålefilt- 
kvaliteter er termoplatiske, hvilket betyder at de kan svejses
sammen. Dette udnytter vi på vores automatiserede svejse-
linje, til at forbinde de langsgående sømme på filterposen. 

Høj og ensartet kvalitet
Som en del af konfAir’s kvalitetssikring, er vi blevet ISO9001 
certificeret. Vi producerer altid en prototype af en ny filter- 
pose, med baggrund i jeres oplyste mål. Posen sendes til 
godkendelse ved jer, inden den endelige produktion sættes 
i gang. Selve udformningen af posen sker med vægt på en 
optimal pasform på støttekurven og hulpladen. På den måde 
opnår vi et perfekt resultat og får en filterpose, der er nem 
at montere og som kan reproduceres igen og igen. konfAir 
er godkendt af Fødevarestyrelsen og kan derfor  også løse 
opgaver til fødevareindustrien.

Egenproduktion
konfAir har over 40 års erfaring i produktion af filterposer og er 
derfor den rigtige partner i valg af materiale. Vi har 
egenproduktion i både Danmark og Litauen. Vi rådgiver om 
og finder løsninger i store som små opgaver. Når det haster 
ved f.eks. brand, finder vi altid en løsning og får hurtigt
mindsket ulemperne ved en produktion, der er gået i stå. I 
akutte tilfælde, kan vi pga. egenproduktion i Danmark levere
filterposerne samme dag. 

Tilbehørsvarer

Filtration

         Filterpose      Bacho kassette         ITK kassette         DCE-Uma filter          BMD garant

Filterkurve leveres i 
alle størrelser. I tæt 
samarbejde med jer, 
finder vi den løsning, der 
passer til netop jeres 
formål.

Lækagesøgningspulver er 
et flourescerende pulver, 
der ved hjælp af en uv 
lampe lyses op og derved 
spores en eventuel 
utæthed i anlæggget.


