HAKKIMIZDA
Naturel filtre, sektörde uzun yıllar elde edilen bilgi ve tecrübeler sonucu 1998 beri
faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 20 yıllık süre içerisinde; pazardaki ithal mamuller ve
özel imalat imkânlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin filtre
ihtiyaçlarını karşılarken, kendisini de her gün geliştirmeye ve değiştirmeye devam
etmektedir.
Firmamızın ana felsefesi, kuruma özel ihtiyaçların belirlenmesi ve bu anlayış çerçevesinde
hareket etmesidir.
Kaliteli ve çeşitli ürün gruplarıyla desteklenmiş olan ürün yelpazemiz; müşterilerimizin satış
sürecinde olduğu kadar, satış sonrası süreçte de her türlü teknik hizmeti verebilecek şekilde
donatılmıştır. Bu anlayışımız sayesinde, sektöre yeni bir bakış açısı getirilmesi ve müşteri
memnuniyetinin ön plana çıkarılması amaçlanmıştır.
Firmamız, günümüzde sektörde en büyük ihtiyaç haline gelen özel imalat ürünlerinde
müşterilerine yardımcı olmaktadır. Mevcut ya da potansiyel iş ortaklarımızın her türlü özel imalat
ihtiyaçları ivedilikle çözüme kavuşturulurken, ürün gamı içinde bulunan bütün ürünlerde yüksek
kalite standartı ana prensip olarak belirlenmiştir.
Naturel Filtre, sürdürülebilir bir çevre ve doğa için basılı dokümanlarını şirket politikası gereği
kağıda basmamaktadır. Tüm basılı ürünlerimiz elektronik ortamda müşterilerimize sunulmaktadır.

Home office çalışan Naturel filtre, Acil filtre ihtiyaçlarınıza 7 gün 24 saat cevap
verebilmektedir.
Kurucu Müdür Murat İldem muratildem@naturelfiltre.com 0532 351 38 96
Satış Pazarlama Sercan İldem sercanildem@naturelfiltre.com 0537 335 15 97

NATUREL FİLTRE SİSTEMLERİ
Dünyanın ve Ülkemizin önde gelen filtre üreticilerinin ürünlerinin tedarik ve satışının
yanında özel tasarım filtre imalatı ve satışı konusunda tüm Türkiye'ye hizmet ve ürün
sunuyoruz.

Naturel Filtre olarak özel imalat ve endüstriyel filtre odaklı çalışmamızın yanında,
üretim ve imalatta sıfır hata prensibi doğrultusunda numune filtre odaklı
çalışmaktayız. Böylece beklentileriniz tam karşılayan ve maksimum verim ile çalışan
filtre imalatı yapıyoruz. Bu anlayış üretimde hiçbir sorun yaşanmaması açısından
potansiyel ve mevcut müşterilerimizden tek beklentimizdir.
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KARTUŞ FİLTRE

Silindir Kartuş (Jet –Pulse, Teflon) Filtreler
Silindir kartuş filtreler polyester, iğne keçeli veya selüloz malzemeden üretilmektedir. Filtreninkullanılması
öngörülen alan ve belirli özelliklere göre,silindir kartuş filtrenin ölçü ve teknik özellikleri farklılık göstermektedir.
Uygulama alanına göre tercih edilen filtre malzemesinden istenilen ebatlarda ve flanş modellerine göre üretim
yapılabilmektedir. Elektrostatik toz boya, boya kabin, jet‐pulse ve teflon filtreler olarakta tanımlanan filtreler, toz
partiküllerinin ayrıştırılması ve sistemin sağlıklı yürütülebilmesi için kullanılmaktadır.
Kullanım alanları: Yüzey işleme, kaynak dumanı, toz ve boya toplama sistemleri, metal kaplama endüstrisidir.

Hidrolik Filtreler
Hidrolik filtreler, sanayinin her alanında yoğun olarak kullanılan filtrelerdir. Basınç ve direnç oranlarının yüksek
olduğu sistemler içerisinde yoğun olarak kullanılan filtreler, birçok makina,emiş ‐ dönüş hatları ve basınç hatlarında
talep edilmektedir. Kâğıt, microglassve krom nikel filtreler olarak çeşitli sistemlerde çeşitleri bulunur.
Kullanım Alanları: Endüstriyel, inşaat, maden, gemi ve diğer bütün hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılır.
Fabrikalar, tersaneler, denizcilik şirketleri, inşaat, maden ve otomotiv işletmelerinde kullanılmaktadır.

Krom Filtreler
Fabrika ve sanayi tesislerindeki çeşitli sıvı ve yakıt kimyasalların filtre edilmesinde kullanılmaktadır. Sanayi ve
endüstriyel alanlarda çok yoğun olarak kullanılan filtreler, krom filtre ya da metal krom süzgeç şeklinde de
isimlendirilmektedir.
Kullanım Alanları: Fabrikalarda, inşaat, gemi ve maden sektöründe çeşitli kimyasalların filtre edilmesinde kullanılır.

Seperatör ve Hava Kurutucu Filtreler
Kompresör ve diğer sistemlerdeki yağ ve hava ayrışması noktasında kullanılan ve ayrışan yağın tekrar sisteme geri
enjekte edilebilmesini sağlamaktadır. Hava seperatörü ve toz temizleme seperatörü gibi değişik tanımlamalarla da
bilinmektedir. Hava kurutucu hat filtreleri de genel olarak seperatör filtreler içerisinde değerlendirilmektedir.
Kullanım Alanları: Kompresör sistemleri, hastaneler, gıda üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, ilaç sanayisi ve
otomasyon sistemlerinde yaygın kullanılan filtrelerdir.

Doğalgaz Filtreleri
Doğalgaz veya LPG sistemlerinde, belli bir orandan yüksek partikülleri tutması amaçlanan filtrelerdir. Bölge
istasyonlarında regulatörlerde ve ana hatlar da kullanılan filtrelerdir. Sanayinin birçok alanında ihtiyaç duyulan gaz
filtreleri olan; DN‐50, DN‐80,DN‐100, DN‐150 gibi çeşitli konik gaz filtreleribulunmaktadır.
Kullanım Alanları: Doğalgaz, LPG sistemleri ve çeşitli sanayi alanlarında kullanılır.

Gemi Sanayi Filtre
Ana makine ve jeneratör sistemlerindeki; yağ, yakıt, hava,su ayırıcı filtrelerini kapsamaktadır.Bunun yanında,
kompresör sistemleri içerisinde kullanılan filtreler, sintine seperatörleri, yakıt temizleme sistemleri, çorap ve keçe
filtreleri, çamur sepetleri, kuru ve yıkanabilir hava filtreleri ve yüksek performanslı özel imalat filtreler geniş gemi
filtreleri başlığını oluşturmaktadır.
Kullanım Alanları: Gemi ve gemi sanayisinde kullanılan filtreleri kapsamaktadır.

Disk Filtreler
Denizcilik sektöründe, ana makine yağ filtresi olarak kullanılırlar;ayrıca endüstriyel alanlarda çeşitli sıvı kimyasal
süzgeci olarak kullanılmaktadır.
Kullanım alanları:Fabrikalar, gemi tersaneleri ve gemilerde kullanılan filtrelerdir.

Özel İmalat Filtre
Firmanızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü filtre talepleriniz karşılanmaktadır.

Diğer
Müşterilerin dilek ve istekleri doğrultusunda; hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi,blower filtre, erozyon filtre ve
filtre telleri vs. gibi ürünlerin tedarikini sağlamaktayız.

ENDÜSTRİYEL FİLTRELER
Torba Filtre
Sentetik elyaf malzemeden, galvaniz veya plastik çerçeveden imal edilmektedir.Havalandırma ve klima tesislerinde
aerosol ve ince taneciklerin ayrılmasında, havada asılı toz partiküllerin filtrelenmesinde kullanılmaktadır.
•

DURABAG ‐ Hassas Torba Filtreler Filtre Verimlilik Sınıfı: G3 (EU3) – G4 (EU4)

•

FINEBAG ‐ Hassas Torba Filtreler Filtre Verimlilik Sınıfı: F5 (EU5) ‐ F6 (EU6)‐ F7(EU7) ‐ F8(EU8) ‐F9(EU9)

Kullanım Alanları:Hastaneler, ilaç fabrikaları, kimya tesisleri ve elektronik sanayisi gibi yüksek verimlilikte filtrasyon
sistemlerinde ön filtreden sonra hassas filtrasyon amacıyla kullanılmaktadır.

Kompakt Filtre
Kompakt filtreler cam elyaf malzemeden mamuldür. Toz, duman, bakteri, polen, kurum gibi sisteme girmesi
istenilmeyen maddeleri yakalayarak, havalandırma sistemlerinde bulunan Hepa ve Ulpa filtreler için ön filtre olarak
kullanılır. W tarzı tasarımı, en yüksek filtrasyon alanını elde eder. Yüksek debili, hava hızı yüksek ve dar kesitli
alanlarda mükemmel sonuçlar verir. F6 kaliteden H13 kaliteye kadar çeşitleri olmasına rağmen, F6 ve F9 kaliteler
arası en çok kullanılan filtrelerdir
Kullanım Alanları: Hastane, elektronik, bilgisayar odaları, gıda işleme mekânları, enerji santralleri, nükleer endüstri,
gaz tiribünleri, hava kompresörleri... vb sektörlerde kullanıldığı gibi, tüm standart havalandırma ve filtre
uygulamalarında da kullanılırlar.

Rulo Filtre
Rulo filtreler % 100 polyester liflerden, cam elyaf malzemeden üretilmiştir. Rulo filtreler G2, G3, G4, F5 kalitelerde,
rulo olarak satışı yapılmaktadır.
Kullanım Alanları:Rulo filtreler havalandırma sistemlerinde, fan coillerde, kompresörlerde, mutfak
davlumbazlarında, hava koşullandırma sistemlerinde kullanıldığı gibi boya kabinlerinde de ön filtre olarak
kullanılmaktadır.

Hepa‐Ulpa Filtre
Hepa filtreler, yüksek kaliteli cam elyaf filtre kâğıdından mamuldür. Hepa filtreler, mikro cam elyaf kağıdınminipile
yöntemiyle katlanarak, MDF veya Alüminyum kasa içerisine yerleştirilmesi ve kasa kenarlarının poliüretan
vasıtasıyla kapatılmasıyla elde edilir.
Pileleme sırasında kullanılan termoplastikseperatörler(holt‐melt), pileler arasında düzgün açıklıklar oluşmasını ve
hava akımının düzgün dağılımını sağlamaktadır.Filtre elemanının özel mini pile sistemi mümkün olan en düşük
dirençte yüksek filtrasyon sağlamaktadır. Filtre H10 – H14 arasında değişmektedir.
Kullanım Alanları: Ameliyathaneler, ilaç ve mikro elektronik üretimi, nükleer teknik gibi mükemmel hava kalitesine
ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır.

Aktif Karbon Filtre
Aktif karbon filtreler; Havalandırma sistemine giren kötü kokuların ortama girmesini engellemek için kullanılır. Aktif
karbon filtreler isteğe göre Galvaniz sacdan veya Paslanmaz çelikten imal edilir.
Granüllü aktif karbon filtreler, yüksek kapasiteye sahip olmakla birlikte, granüllü kartuşların değişmesiyle uzun süre
kullanılabilir. Hidrokarbonların, organiklerin ve diğer bileşenlerin hava arıtmasında kullanılır.
Kullanım Alanları: Endüstriyel mutfak havalandırma, restoranlar, kantinler vb. hijyenik Hava gerektiren sistemlerde,
Ofis binaları, bekleme salonları, toplantı odaları, havaalanları, Laboratuvarlar, Kimyasal, İlaç ve Gıda Sanayiinde
dolum noktalarında kullanılmaktadır.

Kaset (Panel) Filtre
Panel veya Kaset Filtreler, tabaka halindeki elyaf filtre malzemesinin (sentetik elyaf, cam elyaf, sünger vb.) standart
veya özel ölçülerde kesilip, sızdırmazlık sağlanmış karton veya galvaniz çerçeveye yerleştirilmesi ile imal edilirler.
Kaset filtreler, cam elyaf malzemeden mamuldür. Metal çerçevelidir. Maksimum filtre ömrünü elde etmek için,
filtrasyon alanı yüksektir. Mukavemeti artırmak için hem ön yüzünde hemde arka yüzünde tel takviyesi mevcuttur.
Kaset filtreler havalandırma sistemlerinde ön filtre ve ana filtre olarak kaba ve ince toz taneciklerinin tutulmasında
kullanılır.
Kullanım Alanları: Havalandırma sistemlerinde, fan coillerde, kompresörlerde, mutfak davlumbazlarında, hava
koşullandırma sistemlerinde kullanıldığı gibi boya kabinlerinde de ön filtre olarak kullanılmaktadır.

Kartuş ve Sıvı Filtre
Su, Atık Su, Havuz, Kimyasal Arıtma Filtreleri olarak kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları: Arıtma tesisleri, Cafeler gibi alanlarda kullanılmaktadır.

