INSTALLATEURS

voor een zuiver klimaat en proces

filtratie | luchtverdeling | reconditionering

2

3

DE 360 GRADEN AANPAK VAN VLINT IN DE UTILITEIT
Vlint bestaat uit de divisies Filtratie, Reconditionering en Luchtverdeling

ONZE FOCUS
De producten en diensten van de drie 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 kijken goed om zich heen
en kiezen altijd voor totaaloplossingen om klanten maximaal
te ontzorgen. Van filterwisseling tot de ontwikkeling van
luchtverdeelslangen; van advies bij het selecteren van filters tot
het reinigen van luchtkanalen; van klimaatkastrenovatie tot het
aanbrengen van antibacteriële en schimmelwerende coatings:
Vlint garandeert u een zuiver proces en klimaat!

ONZE MENSEN
Onze technisch adviseurs en productmanagers zijn al jaren
actief in de utiliteit en weten wat nodig is om een zuiver
en gezond binnenklimaat te creëren. Ze gaan graag cocreatief met partners aan de slag om fijnstof buiten de deur te
houden en voldoende frisse lucht in gebouwen toe te voeren.
Ook helpen ze met energiebesparende filtratieoplossingen
en unieke onderhoudstechnieken die de levensduur van
luchtbehandelingskasten aanzienlijk verlengen. Door op deze
manier technisch advies en de levering van diensten en producten
te combineren, bouwt Vlint aan langdurige klantrelaties.
www.vlint.nl

Vlint
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FILTRATIE
Voor een zuiver binnenklimaat

Vlint is actief waar een zuiver binnenklimaat nodig is, zoals

kompaktfilters,

WTW-filters,

HEPA-filters,

vetvangfilters,

bijvoorbeeld in ziekenhuizen, scholen, luchthavens en kantoren.

paneelfilters en geur- en gasfilters. Vlint levert niet alleen de nodige

Onze filters zorgen dat vuil en fijnstof geen gezondheidsschade

filters, maar voert ook met ervaren monteurs filterwisselingen

aanrichten en dat de prestaties van werknemers, studenten,

uit. Zo is een prettig binnenklimaat gegarandeerd.

sporters en bejaarden verhoogd worden. Vlint biedt in vrijwel
alle klassen filters aan. Bijvoorbeeld in de vorm van zakkenfilters,

www.vlint.nl

De servicedienst van Vlint voert filterwisselingen uit op locatie

Vlint
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RECONDITIONERING
Voor zuivere systemen

Vlint beschikt over gespecialiseerde monteurs die het hele luchtbehandelingstraject in gebouwen kunnen reinigen, herstellen

“Vlint werkt aan de renovatie

en onderhouden. Ze plaatsen in bestaande luchtbehandelingskasten nieuwe onderdelen zoals ventilatoren, warmtewielen en
filterframes en ze coaten vloeren en warmtewisselaars. Dit laatste gebeurt met een speciale Qcoat die oxidatie van warmtewisselaars

en optimalisatie van

voorkomt, maar hun warmte-afdracht optimaal houdt. Ook werkt Vlint met antibacteriële en schimmelwerende coatings en

luchtbehandelingstrajecten bij onder

reinigt het luchtkanalen. Vlint werkt aan de renovatie en optimalisatie van luchtbehandelingstrajecten bij onder meer kantoren,

meer kantoren, ziekenhuizen, defensie

ziekenhuizen, defensie en voedingsmiddelenfabrieken.

Filterwisseling

www.vlint.nl

en voedingsmiddelenfabrieken.”

Ventilator onderhoud

Warmtewiel vervanging

Coatingen

Vlint
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LUCHTVERDELING
Voor zuivere lucht op iedere plek

Vlint is de expert in het ontwerpen en produceren van textiele luchtverdeelslangen. De specialisten van Vlint onderzoeken de
luchtstroom in productieomgevingen en schrijven een plan voor optimale koeling, verwarming en toevoer van zuivere lucht.
Voor iedere sector biedt Vlint luchtverdeelslangen op maat. In publieke gebouwen en horecaomgevingen monteert Vlint
slangen die een aanvulling vormen op het interieur. En in cleanrooms worden slangen met daarin bacteriedodende zilverionen
aangebracht. Naast ontwerp, productie en montage, biedt Vlint ook een wasservice voor de noodzakelijke periodieke reiniging
van textiele luchtverdeelsystemen.

Installatie van luchtverdeelsystemen op locatie

www.vlint.nl

Wasservice voor de waarborging van hygiëne

De vormgeving van luchtverdeelslangen stemt Vlint af op het interieur

Vlint
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WAAR IS VLINT ACTIEF?

Cleanrooms

Datacentra

Zorgvastgoed

Kantoren

Scholen

Zwembaden

www.vlint.nl
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ONZE VEILIGE AANPAK
Altijd een zuiver werkproces

Veiligheid is topprioriteit voor Vlint. Onze monteurs zijn VCA gecertificeerd en kennen de veiligheidseisen van de diverse
sectoren waarin ze actief zijn. In ziekenhuizen werken ze volgens een infectiepreventieplan en op de daken van kantoren dragen
ze uiteraard hun valgordels. Onze monteurs houden daarnaast rekening met de vitale processen in uw organisatie. Indien nodig
gaan ze aan de slag buiten de gebruikelijke werktijden zodat belangrijke processen niet stil komen te liggen.

Vlint werkt met:

Vlint overlegt over:

• deskundig en goed opgeleid personeel

• eventuele omgevingsgebonden

• de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
• periodieke werkplekinspecties om naleving
van veiligheidsvoorschriften te controleren
• up-to-date gereedschap

veiligheidsrisco’s van werkzaamheden
• tijdens werk geconstateerde technische
gebreken
• nieuwe normen en wetgeving op het
gebied van luchtfiltratie en klimaat

Vlint biedt hygiëne door:

Vlint garandeert continuïteit door:

• reiniging van apparatuur na werkzaamheden

• de juiste inzet van producten en diensten

• gebruik van desinfecterende

• het tijdstip van werkzaamheden af te

reinigingsmiddelen
• antibacteriële en schimmelwerende coatings
• zorgvuldige afval afvoer

www.vlint.nl

stemmen met klanten
• indien noodzakelijk buiten gebruikelijke
werktijden onderhoud te plegen

Vlint
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ONZE MISSIE

Iedereen in ons bedrijf zet zich in om een zuivere omgeving te creëren. Zuiverheid is voor ons vanzelfsprekend, maar ook
iets waarop we trots zijn. We zijn trots op elk project in de utiliteit dat mede dankzij onze inzet meer frisse lucht en betere
hygiëne krijgt. Zuiver handelen en zuivere resultaten ontstaan door vier bedrijfskenmerken.
1.

Proactief: onze experts hebben passie voor hun vak. Als er iets niet goed werkt of beter kan, dan rapporteren we dit
en bespreken dat met de klant.

2.

Deskundig: de specialisten van Vlint hebben verstand van zaken. We werken met goed opgeleide mensen met veel
ervaring. Ondersteund door laboratoria en research & development van onze partners en toeleveranciers zijn we altijd
up-to-date.

3.

Co-creatief: samenwerking is de sleutel tot succes. We geloven niet alleen in onze eigen kennis, maar ook in die van
onze klanten. Samen bereiken we oplossingen op het gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid.

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: je kunt op ons vertrouwen.

www.vlint.nl

“We zijn trots op elk project
in de utiliteit dat mede
dankzij onze inzet meer
zuivere lucht en betere
hygiëne krijgt.”

Vlint
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Zuiverheid. Dat is waar we voor staan.
Met unieke filtratieoplossingen, luchtverdeelsystemen en
luchtbehandelingskastrenovaties willen we in ieder gebouw
een gezond en prettig binnenklimaat creëren. We letten
scherp op de omgeving waarin we werken en kiezen altijd
voor totaaloplossingen. Met Vlint kunt u altijd rekenen op
een ‘360°-benadering’ waardoor woon- en werkomgevingen
optimaal zuiver blijven.
Het Vlint team

www.vlint.nl

