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Eversted

Viata lunga puritatii aerului

Aparatorii aerului curat
Ce facem:

Prima linie de
aparare împotriva
impuritatilor
din aer
,
Eversted este protectorul purității aerului, în toate spațiile în
care oamenii trăiesc, lucrează și se destind. Facem asta de mai
bine de 30 de ani și vom continua până când toți oamenii se
vor bucura de un aer curat, indiferent de mediul în care se află.
De la spațiile de birouri, la locuințele proprii și de la liniile de
producție industrială, la hoteluri, filtrele Eversted sunt cea mai
eficientă barieră împotriva impurităților din aer.
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În ce credem

Calitatea vietii
,
este calitatea
aerului respirat
Ne dorim o viață prosperă și
îndelungată pentru fiecare. Și
credem că puritatea aerului
respirat joacă un rol foarte
important. Pentru a vă putea
concentra la activitățile zilnice,
filtrele Eversted îndepărtează
până la 99,99995% din
impuritățile și particulele din
aer, din toate spațiile în care
trăim.
Suntem bariera invizibilă care
vă protejează și vă menține în
siguranță pentru a vă putea
bucura de viață.
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Istoric

1982

30 de ani de
leadership
în industrie
Am început acum mai bine de 30 de ani,
construind pe energia și dedicarea celui mai
reprezentativ specialist în domeniu, de la acea
vreme. Am crescut sănătos și ne-am perfecționat
pas cu pas. Am îmbunătățit metodele de
producție, eficiența filtrelor și capacitatea de a
răspunde la nevoile specifice ale clienților noștri.
Un singur lucru a rămas constant: devotamentul
nostru pentru a oferi cele mai eficiente soluții de
filtrare a aerului.

În 2016, în urma unui
proces de rebranding,
Filtre Aer Curat a devenit
Eversted. Un nume nou și
o imagine fresh de brand
care să reflecte mai bine
evoluția noastră. Privim
cu încredere către viitor și
rămânem fideli promisiunii
noastre de a asigura
puritatea aerului în spațiile
închise.
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1990

Se deschide prima fabrică de producție filtre de aer din
România, la Gura Vadului, Jud. Prahova
Modernizarea și reorganizarea unității de producție

1991

Compania Filto preia fabrica de la Gura Vadului și
investește în dezvoltarea ei

2001

Rebrandingul companiei Filto, care devine ”Filtre Aer
Curat”

2004

Obținerea certificării sistemului de management al
calității, conform standardului ISO 9001

2004

Obținerea licenței pentru producerea de filtre destinate
domeniului nuclear

2005

Obținerea certificării competențelor laboratorului de
certificare a calității filtrelor de aer, conform standardului
ISO 17025:2001

2007

Inaugurarea noii linii de producție pentru filtrele cu saci

2007

Obținerea autorizației naționale pentru desfășurarea de
activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare
din domeniul nuclear

2008

Inaugurarea primei linii tehnologice pentru filtre plisate

2010

Inaugurarea primei linii tehnologice pentru filtre HEPA și
ULPA

2010

Obținerea Certificării Sistemului de Management de
Mediu, conform standardului ISO 14001:2005

2015

Instalarea sistemului de testare prin scanare a filtrelor
HEPA și ULPA

2015

Obținerea Certificării de Management Calitate pentru
industria nucleară

2016

Filtre Aer Curat trece printr-un proces de rebranding și
devine ”Eversted”

Reper de calitate
în industria
filtrarii aerului
Vrem să le oferim oamenilor
siguranța că aerul pe care îl
respiră și care le întreține
instalațiile industriale este la
cele mai înalte standarde de
puritate. Produsele Eversted
sunt realizate folosind
materii prime de cea mai
bună calitate și urmând cele
mai riguroase standarde de
producție. Doar așa le
putem asigura clienților
noștri eficiența și durata de
viață extinsă de care au
nevoie pentru filtrele de aer.
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Ce ne diferentiaza

MADE
IN
RO M AN I A

Produse
fabricate
cu mândrie
în România
Eversted este singurul producător
autohton de filtre de aer și printre
principalii din Regiune de Sud-Est a
Europei. Credem în potențialul nostru și al
altor business-uri antreprenoriale locale
de a energiza industria producătoare din
România, printr-un efort constant și multă
dedicare.
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Ce ne diferentiaza

Expertiza
si
, oameni dedicati,
Atunci când vine vorba despre filtrarea aerului nu sunt
lucruri care să ne fie străine – de la materiile prime, la
tehnologiile de fabricație, de la testele de performanță, la
modalitățile de eficientizare a instalațiilor de filtrare a
aerului.
În cei 30 de ani de activitate am adunat toate informațiile
necesare pentru a ne specializa în domeniul filtrării aerului.
Și am avut suficient timp pentru a testa toate informațiile
acumulate, în aplicații practice, în mii de locații din întreaga
țară.

Oamenii din echipa Eversted
sunt la fel de eficienți precum
produsele noastre. Oameni
competenți, care își iau munca
în serios și se străduiesc zi de zi
să asigure calitatea superioară a
produselor pe care le fabricăm.

Siguranta
,
parteneriatelor
încheiate
Atunci când produsele pe care le livrezi
influențează direct calitatea vieții a milioane de
oameni, nu există jumătăți de măsură.
Lucrăm cu cei mai buni furnizori de materie
primă la nivel european, fie că vorbim de
material filtrant, tablă zincată sau PVC.

Alegem cu atenție fiecare
furnizor și ne asigurăm că
produsele livrate sunt în
conformitate cu cele mai
înalte standarde ale
industriei.

Rigoare
si
, devotament
9

Produsele noastre

Performanta
,
de top
Durabile si
,
eficiente
Unitatea noastră de producție

Fabrica Eversted

Producem filtre de aer eficiente și cu o
durată de viață extinsă, pentru că știm
că de ele depinde sănătatea oamenilor.
Fiecare produs îndeplinește cele mai înalte
standarde de rezistență: de la calitatea
mediilor filtrante, la ramele metalice
realizate în atelierul nostru mecanic.
Portofoliul nostru include atât produse cu
dimensiuni și specificații standard, cât și
produse care pot fi personalizate pentru
diverse aplicații, în funcție de nevoile
specifice ale clienților.

Singura unitate de producție de filtre de aer din România, fabrica noastră se întinde pe o
suprafață de 2.000m2 și include trei linii tehnologice de ultimă generație: KL-970 pentru filtrele
cu saci, Z-Line pentru filtrele plisate și plane și Minipleat pentru filtrele HEPA și ULPA. În prezent,
o echipă de 50 oameni gestionează întreaga producție, fabrica având o capacitate anuală de
60.000 filtre cu saci, 120.000 filtre plisate și 20.000 filtre HEPA și ULPA.
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Produsele noastre
De la spații de birouri, la spații de locuit și de la hoteluri, la unități de
producție, filtrele Eversted sunt cea mai bună barieră de protecție
împotriva impurităților din aer.

Filtrare grosiera
Produsele cuprinse în aceasta gamă pot fi folosite
pentru etanșari ale instalațiilor de ventilație-climatizare,
prefiltrări în instalații de purificare a aerului sau în
combinații cu filtre cu saci și filtre HEPA. Eficiența filtrării
produselor din această gamă, conform standardului EN
779:2012, cuprinde următoarele clase de filtrare: G2, G3,
G4, M5 (pentru materialul filtrant), G2, G3 și G4 (pentru
filtrele plane) și M5, M6, F7, F8 și F9 (pentru filtrele cu
saci).

• Medii filtrante

Filtrare gaz
Echipate cu medii filtrante din cărbune activ, produsele
din această gamă sunt ideale pentru spații de lucru
unde este necesară absorbția gazelor toxice, mirosurilor
sau particulelor dăunătoare sănătății. Materialul filtrant
pentru aceste produse este cărbunele activ, care poate fi
de tip ”Polisorb”, ”Camsorb” sau ”Nucleosorb”.

• Filtre plane cu cărbune activ
• Filtre plane plisate cu cărbune activ
• Filtre compacte cu cărbune activ
• Filtre cilindrice

Componente HVAC

• Material filtrant impregnat cu carbune
• Material filtrant din fibră ondulată de sticlă
• Material filtrant M5
• Carbune activ granule
• Filtre plane

Experiența acumulată până acum ne-a permis să
dezvoltam o serie de produse conexe segmentului
de filtrare, care să vă ajute la îmbunătățirea
instalațiilor HVAC. Componentele din această gamă
sunt realizate din oțel zincat, oțel-inox sau aluminiu.

• Filtre plane plisate

• Plenum-uri

• Filtre cu saci

• Rame metalice

Filtrare fina
Disponibile într-o varietate mare de dimensiuni și
caracteristici, produsele din această gamă nu lipsesc din nici
un sistem de ventilație-climatizare și pot fi folosite fie ca
trepte unice de filtrare, fie în serie cu alte filtre cu saci sau filtre
HEPA.
Conform standardului EN 779:2012, produsele din această
gamă acoperă următoarele clase de eficiență în filtrare: G2 și
G3(pentru filtrele plane), M5, M6, F7, F8 și F9 (pentru filtrele
plane plisate), M5, M6, F8 și F9 (pentru filtrele cu saci) și M6,
F7, F8 și F9 (pentru filtrele compacte).

Filtrare ultrafina
Produse de unică folosință, cu cea mai mare eficiență în filtrare,
filtrele HEPA și ULPA sunt folosite pentru filtrarea particulelor
submicronice, aflate în suspensie în aer (viruși de laborator,
aerosoli radioactivi etc.) Eficiența filtrării produselor din această
gamă, conform standardului ISO 1822, cuprinde următoarele
clase de filtrare: E10, E11, E12, H13, H14, U15 și U16.

• Filtre plane

• Filtre HEPA

• Filtre plane plisate

• Filtre ULPA

• Filtre cu saci
• Filtre compacte
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Aplicatii

Referinte

Solutii
, pentru cele mai
riguroase industrii

Recomandarile noastre

Sunt locuri în care viața și bunăstarea a milioane de oameni depind de calitatea aerului respirat. Acestea sunt sectoarele de
business cărora le oferim soluții de filtrare. Acele sectoare care au cele mai riguroase standarde privind puritatea aerului.

Soluțiile noastre de filtrare a aerului pot fi folosite pentru orice tip de aplicație, de la spații de locuit, la spații industriale.
În funcție de cerințele specifice ale instalațiilor de ventilație-climatizare, vă punem la dispoziție soluțiile potrivite, care vă
vor asigura cel mai pur și mai curat aer.

Sectorul imobiliar:

Sectorul energetic:

Clienti
, care au testat solutiile
, noastre:

• Hoteluri

• Centrale termo și hidroelectrice

• Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale din Constanța

• Fabrică de medicamente

• Spații locative industriale

• Centrale nucleare

• Centrul de Cercetare Nucleară

• Unitate hotelieră

• Fabrică de țigări

• Spitale

• Spații locative pentru birouri și clădiri rezidențiale

Sectorul industrial:

Sectorul
balneoclimateric:

• Industria alimentară

• Centre spa

• Spații comerciale

• Uzină constructoare de autovehicule

• Industria constructoare de autovehicule
• Industria aerospațială
• Industria tutunului
• Industria nucleară
• Industria electronică
• Industria hârtiei
• Industria de apărare
• Industria de panificație
• Industria materialelor de construcție

Sectorul agricol:
• Ciupercării
• Fabrici de furaje concentrate
• Apicultură
• Avicultură

Sectorul
medico-farmaceutic:
• Fabrici de medicamente
• Laboratoare de cercetare
• Spitale
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Eversted (Filtre Aer Curat)
Str. Stadionului, Nr. 434C
Comuna Gura Vadului, Prahova, ROMÂNIA
T: +40 244 259 358
F: +40 244 250 702
E-mail: office@eversted.ro
www.eversted.ro
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