


Egen produktion garanterar effektiva 
lösningar och snabba leveranser
Med de absolut bästa råmaterialen tar vi på Filtex fram den filterlösning som du 
behöver, från standardstorlekar och standardmodeller till små upplagor av unika 
kundlösningar. Alla lika välsydda och gediget sammansatta.

Vi är ett flexibelt företag som jobbar med miljövänliga kvalitetsprodukter. Vi är 
kända för vår höga standard och våra snabba leveranser. Tack vare vår egen 
produktion och vårt lager av standardmodeller är du aldrig långt ifrån din filter-
lösning.

Våra luftfilter är användarvänliga och alltid klara för 
montering när du får dem. Hos Filtex hittar du alltid 
rätt filterlösning för just din verksamhet.

Filtex ser till att luft och vätskor blir rena. Sedan 1980 har vi varit en modern total-
leverantör för varje filtreringsbehov.

Utvecklingen i vår bransch har varit snabb och spännande. Kraven på bättre 
miljö inom alla områden, har satt fokus på vår verksamhet. Filtex har hela tiden 
varit med i utvecklingen och sett till att vara ledande på alla sorters filtrering av 
luft, gas och vatten.

Vi jobbar tillsammans med två av Europas största och mest kunniga leverantörer 
inom filtermaterial. Våra samarbetspartner när det gäller luftfilter är Kalthoff och 

partner på stoftfiltersidan är BWF.

Våren 2003 startade vi vår egen produktion och tog då kontrollen helt över montering och 
sömnad av alla filter. Det ger oss ett ökat manövreringsutrymme. Vi blir än mer flexibla i våra filter-
lösningar och en av de snabbaste leverantörerna på marknaden.

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och ger givetvis teknisk rådgivning inom alla områden 
av filtrering. 

Välkommen till oss på Filtex.

En renare upplevelse



Ecopac luftfilter tillverkade av syntetiskt kompositmedia 
i filterklasser coarse, ePM10, ePM2,5 & ePM1. Mediet 
består av syntetiska mikrofibrer. Filtret är inte elektriskt 
laddat och innehåller inga kemiska bind medel. Ecopac 
luftfilter har mycket lågt begynnelsetryckfall, hög luftgenom- 

strömning och fullt utnyttjande av filterytan. Det ger en 
lång livslängd och hög stofthållningsförmåga. Vi kan erbjuda 
ventilationsfilter med energiklass A+. Alla våra filter är testade 
enligt nya standarden ISO 16890.

Våra microglas filter kommer från Interfil AS. Som är Norges 
ledande filtertillverkare. Interfils filter är p-märkta och 
eurovent-certifierade. Hög avskiljningsgrad och låga tryckfall  

lägger grunden för ett filter av 
högsta kvalité. Stort urval av filter 
med energiklass A+

LUFTFILTER SYNTET

LUFTFILTER MICROGLAS



Vi har alla filter som du kan tänkas behöva. Trådramsfilter, 
donstrutar, klippta mattor, örngott, planfilter på pappram och 
mycket mera. 

Små filter för bostadsventilation utgör en grupp filter med 
mycket varierande form och utseende. Lågt tryckfall över  
filtret är extra viktigt eftersom de mindre ventilations- 
aggregaten ofta har trycksvaga fläktar. För att de skall ge den 
luftväxling som anläggningen dimensionerats för krävs låga 
tryckfall och/eller frekventa filterbyten. 

Kleen Pleat Filtermaterialet består av veckat syntetmaterial. 
Kan levereras i antingen papp eller plastram. Filtret är styvt 
och stabilt, klarar kraftiga påfrestningar med bibehållna egen-
skaper. Tillverkas i samtliga storlekar. Kan även levereras med 
fiberplastram.

Glaspanel Glaspanel i pappram. Glasfibermediet är adhesiv-
behandlat. Filtret klarar höga stoft koncentrationer med goda 
bibehållna egenskaper.  Tillverkas i samtliga storlekar.

Minipleat Tätveckade panelfilter. Används där man önskar 
högre filtrering. Veckat media i syntetiskt material eller 
microglas. Levereras i papp eller plastram. Tillverkas i samtliga 
storlekar. Finns i filterklasser coarse, ePM10, ePM2,5 & 
ePM1.

Lågimpulsslang erbjuder stora möjligheter till rumsanpassad 
lufttillförsel. Den gör det lätt att kontrollera lufthastighet och 
temperatur, slangarna kan levereras i antingen vit, blå eller 
grå färg.

Filpac Lågimpulsslang är avsedd för inblåsning av stora 
mängder luft. Luften fördelas jämnt över textilkanalens yta 
och pressas ut genom mikroskopiska porer i filtermaterialet. 
Tack vare materialets stora porvolym ger slangen ett väldigt 
jämnt luftflöde. 

Dimensionering, underhåll och teknisk beskrivning se vår hemsida 
eller kontakta oss

BOSTADSVENTILATION

PANELFILTER

LÅGIMPULSSLANG



Vi använder oss av BWF Needlona till våra filterslangar. 
Genom extrem noggranhet och unika material har tyska BWF 
blivit världsledande inom stoftfiltrering.

Våra filterslangar håller högsta produkt kvalité, de är 
designade för att ge dig lågt differenstryck, lång livslängd och 
låg stoftemmission. Beroende på fibertyp och applikationer, 
kan du få dina filterslangar sydda eller svetsade.

Vi producerar filterslangarna i egen fabrik, vilket innebär att vi 
kan tillhandahålla högsta kvalité samt hög leveranssäkerhet. 

Filbag filterpåsar ger hög kapacitet och är lätta att arbeta med. 
Byte av påse sker snabbt och enkelt, en stor fördel jämfört 
med andra filtreringsmetoder. Föroreningarna stannar kvar i 
påsen vid byte och påsen kan ofta återanvändas. Filbag ger 
långa drifttider och låga driftskostnader tack vara den höga 
smutskapaciteten. Filbag finns för filtrering från 1-2000 
mikron och ger stora flöden redan vid låga tryckfall.

För mer information om utförande se
vår hemsida eller kontakta oss.

Vi har det mesta inom filtrering. T ex  Påsfilterskåp, läcksökningspulver, filterpatroner, montageramar, rensutrustning och filter-
pressdukar. Kontakta oss så löser vi det.

FILTERSLANGAR

VÅTFILTER

ÖVRIGA PRODUKTER



Box 55 • 511 21 Kinna
Tel. 0320-20 98 70, Fax 0320-20 98 79

www.filtex.se, info@filtex.se

Logga för användning på trycksaker/webVi renar luften

100% tät, inget läckage
Enkel att installera.
Byt till BMF Connector nu.

Exklusiv återförsäljare
i Sverige!


