
Az Em-Tek Kft. az alapítása óta eltelt időszakban jelentős sikereket ért el az ipari porleválasztás területén, 
melyet referenciái is igazolnak.

Cégünk alapvető célja minden kedves jelenlegi és jövőbeni ügyfelünk igényeinek teljes körű kielégítése, 
így az Em-Tek Kft. egy komplex csomag részeként az alábbi termékekkel és szolgáltatásokkal áll partnerei 
rendelkezésére.

Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram!

Ipari porleválasztás
Szűrőzsákok
Ventilátorok

Hőálló kompenzátorok
Szitaszövetek

Folyadékszűrés

ź zsáktartó kosarak értékesítése, a legtöbb típusú 
porleválasztó berendezéshez

ź különböző anyagminőség, illetve felületi kezelés

• kompakt szűrőelemek, patronok

ź saját konfekcionáló üzem - egyedi, bonyolult kivitelű és 
nagy darabszámú szűrőzsákok gyártása

ź használt szűrőzsákok saját laborunkban történő 
bevizsgálása, laborjegyzőkönyv készítése, általános 
állapotfelméréssel, mikroszkopikus fényképekkel

ź indikáló poros tömítettség vizsgálat

ź helyszíni felmérés, szűrőzsákok komplett cseréje, 
időszakos karbantartás, tapasztalt, szakértő szere-
lőcsapat

ź egyéb részalkatrészek szállítása (szelepek, vezérlés)

ź komplett elszívórendszer tervezés, telepítés

• zsáktartó kosarak, Venturi elemek

• szűrőzsákok

ź szűrőzsákok gyártása minden típusú porleválasztó 
berendezéshez

ź legmegfelelőbb szűrőanyag javaslat

Termékek és szolgáltatások:

ź hajtogatás elvén készült felületnövelt szűrőelemek 
forgalmazása

ź speciális poliészter filcből, különféle felületi kezeléssel
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EM-TEK levélpapír CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ź 5 különböző építési mód

ź ventilátorainkhoz pótalkatrészek, illetve egyéb 
kiegészítők szállítása

ź helyszíni szerelés

• Aerációs csatorna szövet

• hőálló kompenzátorok

ź textil,- és fém kompenzátorok gyártása és értékesítése 
igény szerint fém részekkel együtt 

ź 1000°C hőmérséklet határig

ź folyóméterben és készre konfekcionálva

• Reitz Ventilátorok

ź a németországi Konrad Reitz Ventilatoren GmbH 
kizárólagos magyarországi képviselete

•    szűrőpaplanok tekercsben, vagy méretre vágva (G1-F5)

•  kompakt szűrők, nagy szűrőfelület, rendkívül hosszú  
,,,,,élettartam

ź szövött kivitel

ź méretre vágva, tekercsben

•    táskás szűrők igény szerinti méret, illetve szűrési osztály

•    panelszűrők, sík vagy felületnövelt kivitel

Néhány referenciánk a teljesség igénye nélkül:

ź STRABAG Group
ź COLAS Út Zrt.
ź SWIETELSKY Magyarország Kft.
ź MOTIM Műkorund Kft.

ź LafargeHolcim Group
ź CRH Group
ź HEIDELBERG Group
ź CEMEX Group

ź WESCAST Hungary Autóipari Zrt.
ź BONAFARM Csoport
ź ISD Dunaferr Zrt.

ź IKEA Industry Magyarország Kft.
ź INTERFA Bútoripari Kft.

ź IC Profil Kft.

ź AUDI Hungária Motor Kft.
ź MOL Csoport
ź KRONOSPAN Group

Dervalics Szabolcs      
Ügyvezető       
Mobil: 70/4577-290 
E-mail: dero@em-tek.hu    

Fenti témákban készséggel állunk rendelkezésükre, várjuk szíves megkeresésüket.

Üdvözlettel:

Imre Béla
Értékesítés, műszaki tanácsadás
Mobil: 70/419-5078 
E-mail: imre@filtrade.hu

Fenyvesi László
Értékesítés, műszaki tanácsadás
Mobil: 30/226-8029 
E-mail: laszlo.fenyvesi@em-tek.hu

• Levegőszűrés
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