AirCat
Mondials påsfilter
Mondial Filter AB är dina experter på ventilationsfilter

AirCat

Med vårt breda utbud av produkter, årtionden av erfarenhet och ett heltäckande kunnande så kan vi
alltid hitta de rätta filtren för era behov. Vi håller oss ständigt uppdaterade på marknadens behov och
erbjuder
alltid certifieradepåsfilter
filter enligt gällande kvalitetskrav.
Heimbachs

Aircat.N med nanofibrer är vårt
premiumfilter i
syntetmaterial.
• Låg energiförbrukning.
• Hög stofthållning.
• Lång livslängd.
• Uppfyller kraven enligt
ISO16890 och finns i
klasserna ePm2,5 ePM1.

Heimbach tillverkar ventilationsfilter med olika ramar beroende av an

Glas

Nano

Syntet

beskaffenhet eller kundens behov. Miljö är ett viktigt ledord och där
tre olika typer av ramar

Aircat.G är vårt mikroglas
ventilationsfilter.

Aircat.T är vårt syntetiskta
Metallram
ventilationsfilter.

• Hög stofthållning.

• Tunna fibrer för att erhålla
låga tryckfall.

• Lång livslängd.

• Uppfyller kraven enligt
• Uppfyller kraven enligt
ISO16890 och finns i
ISO16890 och finns i
klasserna Coarse, ePM10,
klasserna, ePM10, ePM2,5
ePM2,5 samt ePM1.
Heimbach tillverkar ventilationsfilter
med olikaHeimbach
ramar beroende
avventilationsfilter
anläggningens med olika
samt ePM1.
Metallram
Det traditionella
sättet att göra en filterram.
tillverkar
ramar beroende
av anläggningens
beskaffenhet eller kundens behov. Miljö är ett beskaffenhet
viktigt ledordeller
och därför
kan
vi tillverka
kundens
behov.
Miljö är ett viktigt ledord och därför kan vi tillverka
•
Ett
bra
allround
filter
som
tre olika typer av ramar
tre olika typer av ramar
passar de flesta applikationer och miljöer.
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Mondial Filter AB erbjuder ventilationsfilter med olika
ramar för att kunna möta era behov. Miljö är ett viktigt
ledord och därför kan vi erbjuda er tre olika typer av ramar.
Plåtram, plastram samt vårt mest miljövänliga alternativ
träram.
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