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DE 360°-AANPAK VAN VLINT IN DE INDUSTRIE
Vlint bestaat uit de divisies Filtratie, Luchtverdeling, Reconditionering en Solids handling

ONZE FOCUS
De producten en diensten van de vier divisies van Vlint sluiten
sterk op elkaar aan, waardoor Vlint garant staat voor een complete
en unieke aanpak. We noemen dit onze ‘360°-aanpak’. Onze
technisch adviseurs en monteurs letten scherp op de omgeving
waarin ze werken en kiezen altijd voor totaaloplossingen
om klanten maximaal te ontzorgen. Van filterwisseling tot
onderhoud aan ontstoffingsinstallaties; van BFM-fittingen tot
industriële slangen; van luchtbehandelingskast reconditionering
tot de ontwikkeling van luchtverdeelslangen: Vlint garandeert u
een zuiver proces en klimaat!

ONZE MENSEN
Onze technisch adviseurs en productmanagers kennen de food,
pharma en chemische industrie goed en weten wat nodig is om
productieprocessen te optimaliseren en het risico op recalls te
minimaliseren. Ze gaan graag co-creatief met partners aan de
slag om voor ieder productieproces met de beste oplossingen te
komen. Daarbij worden ze geholpen door hun jarenlange ervaring
met ontstoffing, luchtfiltratie, vloeistoffiltratie, luchtverdeling,
verwerking van bulkgoederen en het waarborgen van (voedsel)
veiligheid.

www.vlint.nl

Vlint

4

5

FILTRATIE
Voor optimale ontstoffing en zuivere proceslucht

Ontstoffing

Filtratie

De adviseurs van Vlint ondersteunen productiebedrijven bij het

Elk type steunweefsel en vezel heeft unieke thermische, fysische

Het is belangrijk dat productie-omgevingen zuivere lucht krijgen.

HEPA-filters en geur- en gasfilters. Naast het leveren van de

selecteren van de juiste filters en denken mee over de afstelling

en chemische eigenschappen die bepalend zijn voor de prestaties

Met een breed aanbod van luchtfilters zorgt Vlint dat fijnstof en

filters, voeren de ervaren monteurs ook filterwisselingen uit.

van ontstoffingsinstallaties. Zo bieden ze productiebedrijven

en levensduur van filtermedia. De combinatiemogelijkheden

ander vuil geen toegang krijgen tot productieruimten, cleanrooms

Zo worden klanten maximaal ontzorgd en is een veilig proces

oplossingen om veiligheids- en kwaliteitsnormen te halen,

van de verschillende soorten steunweefsels en vezels voor

en hightech werkomgevingen. Bij het selecteren van de juiste

gegarandeerd. Daarnaast produceert Vlint ook filters voor

de standtijd van filters te verlengen, kosten te besparen

filtermedia zijn bijna onbeperkt. De ontstoffingsfilters die

filters letten onze technisch adviseurs ook op energieverbruik,

vloeistoffiltratie in onder meer de chemische sector, farma-

en emissies terug te dringen. Belangrijk is onder meer de

Vlint levert, worden in het eigen productiecentrum van Vlint

kosten, leefklimaat en gezondheid. Vlint biedt in vrijwel alle

sector en voedingsmiddelenindustrie. Vlint levert filters voor

temperatuurbestendigheid, de foodgrade en ATEX-eisen en de

ontworpen en op maat gemaakt.

klassen filters aan, bijvoorbeeld zakkenfilters, kompaktfilters,

verschillende toepassingen in diverse uitvoeringen en afmetingen.

luchtdoorlaatbaarheid van filtermedia.

www.vlint.nl
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RECONDITIONERING
Voor zuivere klimaatsystemen

Vlint beschikt over gespecialiseerde monteurs die het hele luchtbehandelingstraject van uw productie-omgeving kunnen
reinigen, herstellen en onderhouden. Ze plaatsen in bestaande luchtbehandelingskasten nieuwe onderdelen zoals ventilatoren,

“Vlint voert reconditionering van

warmtewielen en filterframes en ze coaten vloeren en warmtewisselaars. Dit laatste gebeurt met onder andere een speciale Qcoat

luchtbehandelingstrajecten uit op

die oxidatie van warmtewisselaars voorkomt, maar hun warmte-uitwisseling optimaal houdt. Ook werkt Vlint met antibacteriële
en schimmelwerende coatings om optimale hygiëne te bieden voor ventilatiesystemen. Om het totale luchttraject te zuiveren,

plaatsen waar hoge eisen aan het

voert Vlint luchtkanaalreinigingen uit. Vlint is al jaren actief op plaatsen waar hoge eisen aan het binnenklimaat worden gesteld,

binnenklimaat worden gesteld”

bijvoorbeeld in productiebedrijven voor voeding en chemie, maar ook in ziekenhuizen en kantoren.

Filterwisseling

www.vlint.nl

Ventilatoronderhoud

Warmtewielvervanging

Coatingen

Vlint
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LUCHTVERDELING
Voor verspreiding van zuivere lucht

Vlint is de expert in het ontwerpen en produceren van textiele luchtverdeelslangen. De experts van Vlint onderzoeken de luchtstroom
in productie-omgevingen en schrijven een plan voor optimale koeling, verwarming en toevoer van zuivere lucht. Voor iedere sector
biedt Vlint luchtverdeelslangen op maat. Voor productie-omgevingen biedt Vlint ATEX-luchtverdeelslangen en voor cleanrooms
worden slangen met bacteriedodende zilverionen vervaardigd. Luchtverdeelslangen hebben als groot voordeel, ten opzichte van
luchtkanalen, dat ze verplaatsbaar zijn. Dat maakt het veranderen van productielijnen makkelijker. Naast ontwerp, productie en
montage, biedt Vlint ook een wasservice voor de noodzakelijke periodieke reiniging van textiele luchtverdeelsystemen.

“De experts van Vlint onderzoeken de
luchtstroom in productie-omgevingen en schrijven
een plan voor optimale koeling, verwarming en

”

toevoer van zuivere lucht

Installatie luchtverdeelsystemen op locatie

www.vlint.nl

Slangen voor de industrie

Vlint
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SOLIDS HANDLING
Veilig, solide en stofvrij bulk verwerken/verladen

Vlint is leverancier van een groot aantal unieke producten voor het lekvrij verladen van bulkgoederen. Vlint biedt industriële
slangen en flexibele BFM-manchetten die drukbestendig, foodgrade en ATEX-gecertificeerd zijn. Ook is Vlint leverancier van
stofbeheersingssystemen. De DSH-hoppers van Vlint houden de stortstromen compact, waardoor het product niet verloren gaat
en emissie wordt teruggedrongen.

BFM-manchet

www.vlint.nl

Masterflex industriële slangen

Dust Suppression Hopper (DSH)

Vlint
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ONZE KERNSECTOREN

Voedingsmiddelenindustrie

Chemische sector

Haven op- en overslag

Veevoederindustrie

Cleanrooms

Energiecentrales

www.vlint.nl

Vlint
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VLINT

Veiligheid & Vlint

Voor Vlint staan vier kernwaarden centraal:

Veiligheid is voor Vlint topprioriteit. De monteurs van Vlint

1.

Proactief: onze experts hebben passie voor hun vak. Als er

zijn VCA-gecertificeerd en werken waar nodig conform een

iets niet goed werkt of beter kan, dan signaleren we dit en

Veiligheid & Gezondheid-plan. Vlint wil de continuïteit van vitale

bespreken dit met de klant.

processen binnen uw bedrijf waarborgen en voorkomen dat

2.

Deskundig: de specialisten van Vlint hebben verstand van

er zich ongevallen voordoen. Ons personeel kent de ATEX-

zaken. We werken met goed opgeleide mensen met veel

richtlijnen en de eisen die zijn vastgelegd in de EC 1935-2004,

ervaring. Ondersteund door laboratoria en research &

de EC 10/2011 en de richtlijnen van de FDA. Uiteraard voldoen

development van onze partners en toeleveranciers zijn we

ook onze producten aan deze richtlijnen.

altijd up to date.
3.

Co-creatief: samenwerking is de sleutel tot succes. We

Missie van Vlint

geloven niet alleen in onze eigen kennis, maar ook in die

Iedereen in ons bedrijf zet zich in om een zuivere omgeving te

van onze klanten. Samen bereiken we oplossingen op het

creëren. Zuiverheid is voor ons vanzelfsprekend, maar ook iets

gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid.

waarop we trots zijn. We zijn trots op elk project in de utiliteit
Missie van Vlint
en in de industrie
dat mede
inzet een zuivere
Iedereen
in onsdankzij
bedrijfonze
zet zich
in om een zuivere omgeving te
omgeving biedt.
creëren. Zuiverheid is voor ons
vanzelfsprekend, maar ook iets
waarop we trots zijn. We zijn
trots op elk project in de industrie
dat mede dankzij onze inzet een
zuivere omgeving biedt.

www.vlint.nl

4.

Solide: we kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid en
continuïteit. Altijd. Of het nu gaat om de producten die we
leveren of om de mensen die voor Vlint werken: u kunt op
ons vertrouwen.

Vlint
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Zuiverheid. Dat is waarvoor we staan.
Met unieke filtratieoplossingen, luchtverdeelsystemen,
luchtbehandelingskastrenovaties en
bulkverwerkingstechnieken, willen we in iedere industrie
het verschil maken. We letten scherp op de omgeving
waarin we werken en kiezen altijd voor totaaloplossingen.
Met Vlint kunt u altijd rekenen op een ‘360°-benadering’
die u een zuiver en veilig productieproces garandeert.
Het Vlint team

www.vlint.nl

