ITK Envifront
Luftvårdsteknik i världsklass

Industri inne i friska luften
ITK Envifront, sprunget ur den näringslivsrika småländska myllan, har sedan starten 1955 levererat olika typer
av luftvårdsutrustning. Våta skrubbrar och industrifläktar har med tiden utökats med textilfilter, kondensorer,
industridammsugare m.m. Fokus har varit detsamma,
nämligen robusta, driftsäkra och effektiva produkter till
bl.a. kraft- och värmeindustri, järn- och stålindustri, gjuteriindustri, jordbruksindustri och stenindustri. För såväl
stora som små företag.
Genom Envifront AB:s grundare Staffan Jansson har
företaget specialiserat sig inom stoft- och gasrening och
specialanpassade filter för AirLaid-industrin, bl.a. det
patenterade intelligenta styrsystemet CPFE.
Vi är otroligt stolta över vår historia, och vi har förvaltat
arvet i form av många välutvecklade produkter, kontor
i flera länder och ett namn som är känt för kvalitet och
hög prestanda. Till det ska läggas hög kompetens inom
projektledning.
ITK Envifront har en tydlig tillväxtstrategi med målet att
växa och ta marknadsandelar. Utnämningen till Kronobergs Gasell 2020 är en anhalt på vägen.

Våra vinnande värderingar
Vi har som grupp formulerat det som redan “sitter i väggarna”; det vi är och lever i vår vardag.
Vi kallar det för vårt T.E.A.M:

Tillförlitlighet

Engagemang

När vi lovar något, så håller vi det.

Det som alltid kännetecknar oss är
engagemang, energi och hjärta.

Ansvarstagande

Motivation

Om något ska vara klart före deadline, så
jobbar vi tills det är klart.

Det är roligt att vara på jobbet – varje dag.
Och självklart samma sak hos kund.

Vi gör saker tillsammans
Varje person är unik och kan med rätt omgivning utvecklas och växa. Vi tror att det
kräver en kultur som uppmuntrar till eget
ansvar, egna beslut och kreativitet. En av våra
viktigaste grundtankar är att vi krokar arm
med varandra och gör saker tillsammans. Här

möter du hårt arbete och krav, men samtidigt
mycket skratt och grymt trevliga arbetskamrater som blir vänner.
Hör av dig om du vill vara med i ett vinnande
team!

Totallösningar för alla branscher
Vi strävar alltid efter enkla lösningar på komplicerade problem. Ni får hjälp med allt från
projektering och produktleveranser till Turn
Key-projekt där vi tar ansvar för hela processen från start till mål.
Vi designar enligt order och dimensionerar
efter behov och storlek, och vi hittar lösningen även om ni inte vet exakt vad ni behöver.
Ni kan också få hjälp med service på äldre
anläggningar, eftersom vi har ritningar och
dokumentation ända sedan 50-talet.
Vi tillverkar också många komponenter, som vi
genom OEM-avtal säljer till andra tillverkare.

Exempel på produkter i framkant:
Lamellavskiljaren PDLA fungerar som ett utmärkt skydd mot brand i filtret och föravskiljer
större och eventuella glödande partiklar innan
de når filtret. Stoftet som avskiljs matas ut i
botten via en sluss eller skruv efter ert önskemål.
CPFE är en världsunik filterstyrning, som passar till alla typer av tryckluftsrensade filter.
Den optimerar renspulsen så att rätt mängd
stoft sitter på filtermaterialet innan en rensning görs. Om ni önskar, så finns också en

webbaserad analysmodul som signalerar för
tid för att byta filtermaterial samt för slangbrottsdetektering och ventilfel.
Slangfilter PFSC är kundorderanpassat, robust
och väl beprövat under flera decennier. Tack
vare ITK Envifronts världsledande teknik får ni
mycket bra energieffektivitet och mycket enkelt underhåll. Dessutom låga driftskostnader
och mycket lång livslängd.
PFMG-10 är ett helsvetsat kassettfilter speciellt utvecklat för tunga industriella processer
där alla filterkammare ligger i en rad. ITK Envifronts världsledande designprinciper ger hög
verkningsgrad, bra reningsförmåga och enkelt
underhåll. I kombination med CPFE får ni ett
filter för de allra svåraste applikationerna.
För fler produkter, se itk-envifront.se

Vi är med er hela vägen
Beroende av behov kan vi leverera allt ifrån
enskilda reservdelar till ett fullt serviceavtal,
där vi inspekterar anläggningen årligen. Ni får
rapporter, rekommenderade åtgärder för att
säkerställa att alla lagkrav uppfylls, en störningsfri drift och en anläggning i toppskick. Vi
har också möjlighet att felsöka och övervaka
på distans.

”

Vi är med er
hela vägen!

Miljöarbete – i dag och i framtiden
ITK Envifront är i grunden ett miljöföretag,
och många industrier berörs av skärpta krav
på området. MCP-direktivet slår fast att pannor med en effekt över 1 MW ska ha rökgasrening till 2025. Detta innebär t.ex. åtgärder för
de omkring 1 000 pannor som i dag inte har
någon rening alls. Vi har utvecklat en filterserie som uppfyller kraven i lagen, och som
helhetsleverantör löser vi allt från mindre till
större uppdrag.

Filtermedia och
industriförnödenheter direkt
från tillverkaren

Ofta är lagtexter krångliga och svåra att reda
ut. Vi är här för att hjälpa er. Kontakta oss för
en genomgång av era anläggningar, så hjälper
vi er att sammanställa vilka krav ni måste uppfylla. Vi är vana att hantera den här typen av
frågor och kan snabbt hjälpa er så att ni kan
koncentrera er på det ni är bäst på – att driva
er verksamhet.
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GOD HÄLSA OCH
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HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

SLANGBOLAGET
Monterade anslutningsslangar enligt kundönskemål!
Allt inom slang, slangtillbehör och gummi.
0470-12280 • info@slangbolaget.se • www.slangbolaget.se

Supporting your performance
Industrifläktar- Rörsystem – Stoftavskiljare – ATEX-produkter
Allt för luftbehandling i industrier!

formula-air.com

Hållbara fläktprodukter
för industriventilation
www.flaktgruppen.se

Vi är en legotillverkare som kan åta oss tillverkning av
maskiner, filter och annan utrustning inkl montering.
Använd gärna vår långa erfarenhet och breda kunskap
av tillverkning av slangfilter, elfilter, våtskrubber eller
annan reningsutrustning.
0470-724 660 | info@tivab.com | www.tivab.com
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