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FASSE Industrietextilien GmbH,
in 1964 opgestart als industrieel
naaibedrijf, behoort inmiddels tot
de meest innovatieve en complete
aanbieders in de filtertechnologie.
Dankzij competent advies, compromisloze kwaliteit en absolute
leverstiptheid worden wij zeer gewaardeerd als partner – voor de
ondernemingen en voor het
milieu.

„Past toch bijna
precies!“ past ons
helemaal niet
…en alles moet kunnen:
FASSE Filters worden uiterst
nauwkeurig op maat gemaakt –
aan de hand van een model,
de specificatie van de klant of
op grond van parameters die ter
plekke worden bepaald. U kunt
er dus zeker van zijn, dat u gegarandeerd het beste product krijgt.
Individueel afgestemd op uw toepassing. Voor massawaar moet u
niet bij ons zijn.

Kwaliteit –
hoger dan
zijn prijs
Uitstekende materialen en de
modernste verwerkingstechniek
maken onze filters even kostbaar
als voordelig. Genaaid, gelast
of gelijmd – er is iets, dat al
onze filters gemeen hebben:
de knowhow en ervaring van onze
medewerkers. Geen wonder dus,
dat sommige ondernemingen
al sinds veertig jaar tot onze
klanten behoren.
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Altijd vlug –
nooit vluchtig
Ook na de productie doen wij
geen stof opwaaien! Montage,
onderhoud en demontage behoren net zo goed tot onze service
als natuurkundige, chemische en
optische analyses. En bij storingen
hebben wij een hotline en reageren zeer snel. Wij produceren en
leveren het benodigde product
onmiddellijk en bij u staat de
zaak niet stil.
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AFSTOFFEN OVERBODIG
Fi l t r a t i e s y s t e m e n ,
Geen vuiltje
aan de lucht
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In ons procestechnische advies
bepalen wij het ideale filtermedium en – design voor de specifieke
omstandigheden in uw bedrijf.
Nauwkeurig afgestemd op de
mechanische, natuurkundige en
chemische belasting kiezen wij
het juiste materiaal en de toebehoren voor u. De prijzen en
prestaties zullen u overtuigen.

Wat hij eenmaal
heeft, houdt hij
ook vast

Filtermedia voor
trilsystemen en
omkeerspoeling

Filterzakken
voor alle reinigingstypes

Multizakken
voor alles reinigingstypes

Filterslangen
voor filters met
puls-jet reiniging

Bijvoorbeeld met een loop-kraag.

Met ingenaaid koord, opgena-

Geweven, non woven of vilt.

Met klikring en dubbele kraag,

Ook met klok- of dekselophan-

aide viltpakkingring of ovale

Met gelijmd of ingenaaid frame.

stalen ring of vilten pakkingring

ging boven. Snijkant, kraag,

klikringen, passend voor alle

Klaar voor inbouw met inge-

aan de kop voor afdichting van

koordhuls of klikring onder.

filtersystemen.

schoven ijzerdraad- of schuim-

de geperforeerde plaat. FASSE

stof afstandhouders.

Industrietextilien levert ook de

Om te beginnen:
het juiste advies
Wordt er in uw bedrijf ook zo
hard gewerkt dat je het stof wel
kunt eten? Dat hoeft echt niet.
FASSE heeft frisse ideeën voor
schone lucht.

Passende toebehoren zoals

In het middelpunt:
het perfecte product
Pas als alle componenten van
een filter goed met elkaar harmoniëren kunnen effectiviteit, levensduur en economisch rendement
optimaal zijn. Filtermedia van
FASSE zijn altijd de beste keuze.

Wij bieden filterzakken en – slangen in alle vormen en maten aan
– geschikt voor alle reinigings- en
bevestigingssystemen. Als speciale
uitvoering en in kleine of grote
series. Bij het filtermedium kunt u
kiezen uit het hele marktspectrum aan vezels en uitrustingen.
Compleet geleverd met filter
houders, klikringen, frames en
andere toebehoren.

klokken, slangklemmen en

passende filterhouders, pers-

verende ophangingen leveren

luchttanks, ventielen, reserveon-

wij meteen mee.

derdelen en andere toebehoren.
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Wij hebben een heel simpel middel om onze klanten aan ons te
binden: kwaliteit. Die garanderen
wij door een consequent omgezet
intern kwaliteitsmanagement en
constante controle door onafhankelijke keuringsinstituten.

Daarom worden onze producten bij steeds meer bekende installatiebouwers en exploitanten met zoveel succes gebruikt. Bijvoorbeeld in
de sectoren:

•
•
•
•
•
•
•
•

levensmiddelen- en veevoederindustrie
chemische en farmaceutische industrie
elektriciteitscentrales en energietechniek
hout- en metaalverwerking
metallurgie (b.v. staalfabrieken en gieterijen)
cementfabrieken, sector stenen en grond
vuilverbrandingsinstallaties
recycling en zuivering

USBAGs
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Wie filters inzet, krijgt ook filterstof te verwerken. Om opslag en
transport economische te maken
– en omdat service van één aanbieder altijd het beste is – produceren wij onder de merknaam
USBAGs sinds 1985 FiBCs
(Big-Bags). De flexibele container
biedt de ideale logistieke oplossing voor iedere vorm van stortgoed.

Echte fabricage,
niet kant-en-klaar
FiBCs worden bij ons geproduceerd, niet alleen geïmporteerd.
Dat kunnen niet meer veel ondernemingen in Duitsland zeggen.
In plaats van massaproducten
krijgt u stortgoedcontainers op
maat, die optimaal voldoen aan
uw behoefte – van de hoogste
kwaliteit tegen zeer matige
prijzen.

Wij kunnen ook:
„Als het kan graag
gisteren“
Met een uitgebreid assortiment
standaardmaten in diverse uitvoeringsvarianten kunnen wij de
wensen van onze klanten op zeer
korte termijn vervullen. Dankzij
flexibele productiecapaciteiten
werken wij ons ook bij spoedorders niet uit de naad en nemen
wij niemand te naaien.

v e r l o r e n

Wie het kleine
niet eert ...
„Afgestemd op de behoefte“.
Dat geldt bij ons ook voor uw
bestelling. Bij ons gelden geen
minimum hoeveelheden.
Als u maar tien FiBCs nodig hebt,
dan krijgt u die ook (maar een
paar duizend kan natuurlijk ook).
En als u een monster wilt om het
in uw bedrijf te testen, is dat ook
geen probleem.
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BIJ ONS KOMT ALLES IN DE ZAK
F l e x i b e l e

s t o r t g o e d c o n t a i n e r s

Bigger. Better.
USBAGs.

te maken – helemaal zonder
lastig stof en materiaalverlies.

Gewoon
handing

Alles erin.
Alles voor elkaar.

Met USBAGs doet u altijd een
goede keus. Dankzij onze competentie en ervaring produceren wij
precies de FiBCs die u nodig hebt.
Het resultaat: ideale containers
om stortgoed en vrij vloeiende
filtraten heel eenvoudig af te
zakken, ruimte besparend op
te slaan, gedoseerd te legen of
economisch te transporteren.
Om zwaar werk heel gemakkelijk

Verbluffend
veelzijdig

StandaardFiBCs

FiBCs voor
ex-beschermde zones

In basisafmetingen tussen 70 cm

Uit elektrisch geleidend weefsel,

en 125 cm bij een vrij te kiezen

garens en riemen. Voor maxi-

hoogte. Open top, met voor-

male veiligheid bij het gebruik.

schoot of met afzakstuk.

Natuurlijk ook in UN-uitvoering

Onderkant gesloten, met dub-

voor gevaarlijke stoffen.

Voor iedere opgave de passende
producten, voor ieder probleem de
geschikte, individuele oplossing:
in voordelige standaarduitvoering
voor vrij vloeiende substanties,
met coating en afgedichte naden
voor fijn stof, of met aluminiumof PE-lining als bescherming

bele bodem of afvoerventiel.
Met 1-punts, 2-punts, 4-punts
of 2-kanaalophanging.

FiBCs voor
levensmiddelen

SpecialeFiBCs
Bijvoorbeeld als filter-FiBC uit
zeefweefsels, weefsels in meerdere lagen of membraanweef-

Uit smaak- en reukloos, zuiver

sels. Daardoor kan het product

polypropyleenweefsel. Ook met

in de FiBC met het doorstro-

PE-HD-, OPP/PA/PE-folie of met

mende gas reageren. Natuurlijk

aluminium binnenfolie. Weefsel

ook in elektrisch geleidende

en lining voldoen aan de voor-

uitvoering of volgens LmBG

schriften in de LmBG (de Duitse

(de Duitse wet levensmiddelen

wet levensmiddelen en gebruiks-

en gebruiksvoorwerpen).

voorwerpen). Ook aan de FDA
(Food and Drug Administration)
richtlijnen wordt voldaan.

o p

tegen milieu-invloeden. Wat materiaal, afmetingen en uitrusting
betreft, kennen USBAGs maar één
norm: uw toepassing. Dus pak
maar lekker in.

Volkomen dicht!
Daar kunt
u van op aan
Fijn om het zo zeker te weten:
de kwaliteit van de USBAGs wordt
constant door onafhankelijke
keuringsinstituten gecontroleerd.
De volgens DIN EN 21898 gekeurde FiBCs voldoen met een
wel achtvoudige draagcapaciteit

m a a t

(SF 8:1) ook aan de zwaarste
eisen. Ons programma voor
kwaliteitsbeheer is ook door de
Duitse overheidsdienst voor
materiaalonderzoek (Bundesanstalt für Materialprüfung, BAM)
erkend. UN-FiBCs voldoen aan de
voorschriften voor het transport
van gevaarlijke goederen. FiBCs
voor levensmiddelen zijn toegelaten volgens de Duitse wet levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen.
Onverschillig wat u in onze FiBCs
pakt, bij FASSE Industrietextilien
lekt gegarandeerd nooit iets naar
buiten.

WIJ LATEN U ER NIET MEE ZITTEN
S e r v i c e
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FASSE Industrietextilien is ook
buiten de fabriekspoorten voor u
aan het werk. Wij leveren advies
bij de invoering van FiBCs in de
bedrijfsprocessen, toetsen uw
materiaalstroomconcepten en
elektrostatische omstandigheden
bij de FiBC-handling en staan

klaar als er problemen zijn bij het
afzakken of legen.
Zoveel service doet de ronde.
Niet alleen bij de klanten voor
onze filterproducten, maar ook
bij talrijke ondernemingen die
stortgoed, zoals bijvoorbeeld
pellets of granulaten, klaar voor
transport opslaan.
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Concept & Design by Andreas Maria Förster, D-Göttingen

Heel verkeersgunstig midden in
Duitsland staat de productievestiging van FASSE Industrietextilien
GmbH. Van hier uit bereiken wij
onze klanten in heel Duitsland,
in Europa en wereldwijd heel
snel. En als u zin hebt, ons eens
in het mooie middengebergte
Solling te bezoeken, dan nodigen
wij u graag uit voor een lekker
kopje „filter-koffie“.

Maar wij hebben
nog meer talenten
Onze oorsprong als industrieel
naaibedrijf zijn wij niet vergeten.
De verbinding tussen onze productgroepen FASSE-FILTER en
USBAGs is nog steeds de perfecte naad. Daarom naaien wij
ook tenten, markiezen, zeilen,
tassen en nog veel meer.
Dankzij onze supermoderne
machines bliksemsnel en voor
een verbluffend gunstige prijs.

INDUSTRIETEXTILIEN GMBH

Uitvoerige informatie onder:

Grimmerfelder Straße 8
D-37170 Uslar
Telefon: +49(0)55 73/94 84-0
Telefax: +49(0)55 73/94 84-44
E-Mail: info@fasse.biz

www.fasse.biz

