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Ποιοι είμαστε
Η FILTERTECH Γ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 και είναι
μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται
στο χώρο των φίλτρων και βιομηχανικών εφαρμογών
επιτυγχάνοντας πάντα να είναι στο επίκεντρο των
τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να προσφέρει στους πελάτες
της τα καλύτερα και καταλληλότερα προϊόντα.
Η άριστη σχέση ποιότητας – τιμής, η άρτια και υπεύθυνη
εξυπηρέτηση των πελατών, η πολυετής εμπειρία μας,
συνθέτουν τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η
σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας με
τους πελάτες της και τα χαρακτηριστικά εκείνα που
σκιαγραφούν το ιδανικό προφίλ μιας εταιρείας με συνεχώς
εξελισσόμενη πορεία.

2

Σταθερό μέλημά μας είναι η άμεση και ποιοτική
εξυπηρέτηση των πελατών μας από τους έμπειρους
συνεργάτες της εταιρείας μας, γι’ αυτό και δίνουμε
ιδιαίτερο βάρος στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτισή
τους επάνω στα νέα προϊόντα και στα σύγχρονα
δεδομένα των βιομηχανικών απαιτήσεων, όπως
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην ελληνική
και ξένη αγορά.
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Πιστοποιητικά ποιότητας
 Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η ποιότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
προβλέπονται από τα πρότυπα ποιότητας:
 ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 13485
 ISO 45001
και με την Διυπουργική Απόφαση
 ΔΥ8δ/1348
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Οι δραστηριότητές μας

Παραγωγή και επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα και αερίων
Φίλτρα υγρών

Επεξεργασία νερού
Γεννήτριες αζώτου - οξυγόνου
Φίλτρα αέρα κλιματισμού και προστασίας περιβάλλοντος
Ομογενοποιητές - αναδευτήρες

Παραγωγή και επεξεργασία
πεπιεσμένου αέρα και αερίων
Η DONALDSON FILTRATION GmbH (Ultrafilter), είναι μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο κατασκευής υψηλής απόδοσης
φίλτρων πεπιεσμένου αέρα κατακράτησης αιωρημάτων, λαδιού,
υγρασίας, οσμών, αποστείρωσης, ατμού, κενού, ιατρικών και
βιομηχανικών αερίων, κάθε παροχής και κάθε πίεσης.
Διαθέτει επίσης μεταψύκτες, chillers, ξηραντήρια ψυκτικού και
προσροφητικού τύπου, συσκευές αναπνεύσιμου αέρα και διατάξεις
απομάκρυνσης και οικολογικής διαχείρισης συμπυκνωμάτων
(αυτόματες αποστραγγίσεις, διαχωριστές νερού – λαδιού).
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Φίλτρα υγρών
Διαθέτουμε πλήρη σειρά συσκευών:
όπως ανοξείδωτα φίλτρα, χαλύβδινα, πλαστικά και
ανταλλακτικά (cartridges, filterbags, φιλτρόχαρτα,
filterdisks, filtersheets, strainers, αυτοκαθαριζόμενα),
φιλτραριστικής ικανότητας
(0,20 ~ 5000 μm) κατάλληλα να φιλτράρουν νερό,
χυμούς, κρασί, μπύρα, αλκοολούχα και μη ποτά,
ηδύποτα, γάλα, άλμη, καύσιμα, υδραυλικά λάδια κ.α.
Όλα αυτά από τους κορυφαίους κατασκευαστές
φίλτρων υγρών όπως:
EATON TECHNOLOGIES GmbH Filtration Division
(πρώην Hayward και πρώην Ronningen-Peter),
EATON TECHNOLOGIES GmbH Hydraulics Group
(πρώην Internormen)
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Φίλτρα υγρών
DONALDSON FILTRATION GmbH
(πρώην Ultrafilter),
FILTROX AG,
SPX GROUP (VOKES, AIRPEL,
DOLLINGER, κα),
GRAVER TECHNOLOGIES - USA,
3M (πρώην CUNO),
AQUA Spa,
POLO Filter-Technik GmbH, κ.α.
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Επεξεργασία νερού
Ειδικευόμαστε σε θέματα επεξεργασίας νερού και
πιο συγκεκριμένα:
 Επεξεργασία νερού (αποσκλήρυνση, απιονισμός,
αντίστροφη
όσμωση,
αποσιδήρωση,
απομαγγανίωση)
 Απολύμανση νερού με υπεριώδη ακτινοβολία
(UV)
 Χλωρίωση και δοσομέτρηση υγρών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους οίκους με τους
οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι είναι
πρωτοπόροι στα προϊόντα τους και στις εφαρμογές
τους :
AUTOTROL-CLACK-FLECK,
AQUA S.P.A.,
HANOVIA (UV) LTD BERSON κ.α.
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Γεννήτριες αζώτου - οξυγόνου

Η πολυετή μας συνεργασία με την εταιρεία NOXERIOR s.r.I.,
φημισμένη για τις υψηλούς κατασκευής γεννητριών
αζώτου NITROSWING® και οξυγόνου OXYSWING®
βιομηχανικής & ιατρικής χρήσης, μας δίνει τη δυνατότητα να
παρέχουμε μια αξιόπιστη λύση για πληθώρα εφαρμογών.
Tο άζωτο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων ως
προστατευτική ατμόσφαιρα (blanketing), σε θερμικές κατεργασίες
μετάλλων, στη φαρμακευτική βιομηχανία, σε χημικές βιομηχανίες,
σε βιομηχανίες πετρελαιοειδών και λιπαντικών, στην κοπή με laser
και σε θερμικές κατεργασίες μετάλλων κ.α.
Το οξυγόνο χρησιμοποιείται για ιατρική χρήση (νοσοκομεία,
κλινικές, κέντρα αποκατάστασης κ.α.) καθώς και σε αρκετούς
τομείς της βιομηχανίας όπως σε ιχθυοκαλλιέργειες, στα
συστήματα επεξεργασίας νερού κ.α.
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Φίλτρα αέρα κλιματισμού και
προστασίας περιβάλλοντος
Διαθέτουμε φίλτρα κάθε μορφής (ρολά, panel
filters, σακόφιλτρα, απόλυτα χειρουργείων
HEPA), απόδοσης (G2 έως H16), φίλτρα
ενεργού άνθρακα, oil mist eliminators & dust
collectors,
προερχόμενα
από
γνωστές
εταιρείες κατασκευής φίλτρων κλιματισμού και
προστασίας περιβάλλοντος όπως:
DONALDSON FILTRATION (TORIT DCE)
SPX GROUP (VOKES)
MANN AND HUMELL (ATEX GmbH)

11

Ομογενοποιητές - Αναδευτήρες

Η εταιρεία IKA WERKE GmbH ( Process
& Laboratory), μία από τις μεγαλύτερες
κατασκευάστριες εταιρείες στον κόσμο
ομογενοποιητών και αναδευτήρων, μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες των μονάδων
παραγωγής τροφίμων, καλλυντικών,
χρωμάτων, χημικών, ασφάλτου κ.α., όπως
και κάθε εργαστηρίου.
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Σε ποιόν απευθυνόμαστε
Στους πελάτες μας από τους παρακάτω κλάδους
παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις
για την επεξεργασία του νερού
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Εμφιάλωσης

Βιομηχανία Φαρμάκων και
Καλλυντικών

Βιομηχανία Χημικών
Προϊόντων

Βιομηχανία Πετρελαιοειδών

Βιομηχανία Τσιμέντου

Βιομηχανία Χάλυβα

Ιχθυοκαλλιέργειες

Δημόσιοι ΟργανισμοίΝοσοκομεία-Κλινικές

Πλήθος ιδιωτών

Και πολλοί άλλοι…
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Υπηρεσίες

Υπηρεσίες πριν την πώληση
Με επίκεντρο πάντα τον πελάτη, η
εταιρεία μας προσφέρει
αξιόπιστες και παραγωγικές
υπηρεσίες:
 Υποστήριξη και τεχνική βοήθεια
για τη σωστή επιλογή των
προϊόντων
 Βελτιστοποίηση εφαρμογής
 Εκπαίδευση

Υπηρεσίες μετά την πώληση
Προσφέρουμε μία πλήρη σειρά
υπηρεσιών:
 Εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία
 Ετήσια συμβόλαια συντήρησης
 Αντιμετώπιση σφαλμάτων
 Διάθεση ανταλλακτικών
 Επισκευή

14

Οφέλη πελατών
Ποιότητα των προϊόντων
 Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Ακρίβεια
 Χαρακτηριστικά ασφαλείας
Ποιότητα υπηρεσιών
 Πριν την πώληση
 Μετά την πώληση
Διαθεσιμότητα (Προϊόντα / Υπηρεσίες)
 Άμεσα και σύντομα
 Πληθώρα μοντέλων
• Τεχνική Υποστήριξη και Service

Μείωση του κόστους
λειτουργίας
Αυξημένη διαθεσιμότητα
διεργασιών
Βελτιωμένη ποιότητα
διεργασιών
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Ενδεικτικό πελατολόγιο

Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικούς από τους πελάτες μας:
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