Wafilin Systems
Masters in Membrains

We leven in een tijdperk dat de maatschappij
meer nadruk legt op klimaat en gezondheid.
Afnemers van de zuivel en voeding stellen
striktere producteisen. Op maat gerichte
behandelingstechnologieën, stellen de industrieën
in staat om hier op in te spelen. Bij Wafilin zijn we
ons bewust van deze technologische veranderingen.
Sterker nog, we zijn er dagelijks mee bezig.
Wafilin Systems is al sinds
1972 specialist in membraantechnologie. Bij Wafilin richten
we ons op het ontwikkelen,
ontwerpen en leveren van
baanbrekende membraanfiltratiesystemen voor diverse toepassingen. Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde
bedrijven die actief zijn in de
zuivel- en voedingsmiddelen
industrie. Branches waar hoge
kwaliteits- en veiligheidseisen
worden gesteld en waar wij
aan kunnen voldoen.

Ontwikkeling van klant
specifieke oplossingen
Dankzij onze jarenlange ervaring en ons vermogen om
te blijven innoveren, zijn we

in staat om steeds opnieuw
unieke systemen te ontwikkelen en toe te passen voor
klant-specifieke-vraagstukken.
Wij weten de uiteenlopende
klantenwensen en technische
eisen om te zetten in circulaire
oplossingen. Ons team van
specialisten: voedingsmiddeltechnologen, procestechnologen en chemische technologen
combineren hun passie voor
het vak met praktijkervaring
en ongekende kennis over
membraantechnologie.
Onze klanten noemen ons:
Masters in Membrains.
Onze masters begrijpen dat
niet ieder membraan geschikt
is voor elke toepassing en dat

onderzoek naar het juiste type
membraan essentieel is voor
het selecteren van dé meest
efficiënte manier van scheiden/
concentreren/fractioneren van
processtromen. Wafilin is onafhankelijk en we werken samen
met gerenommeerde en kundige membraanleveranciers.
Samen met andere betrouwbare partners zijn wij tevens in
staat om alle disciplines zoals
werktuigbouwkunde, elektrotechniek en proces-automatisering te integreren om te komen
tot een totaal oplossing voor
de klant. Wij nemen u de complete zorg uit handen en kunnen samen met uw engineers,
onderhoudsmensen, operators
of andere betrokkenen uw productieproces optimaliseren en
verduurzamen.

te testen en te ontwikkelen.
Wilt u weten hoe u met onze
membraanfiltratiesystemen,
grondstoffen kunt terugwinnen, het energiegebruik in uw
productieproces kunt reduceren of water kunt hergebruiken? Of wilt u een rondleiding
om zelf vast te stellen hoe u
(samen met onze technologen)
meer uit uw product kunt halen? Ons volledig uitgeruste
applicatieonderzoeksruimte
voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van
voedselveiligheid en kwaliteit.
U bent van harte welkom!

Ontdek de waarde van
uw zuivel- of voedingsmiddelenproduct(en)

Ons bedrijf is gevestigd op
de Food & WaterCampus te
Leeuwarden, waar ook het
Waterapplicatiecentrum (WAC)
en het Food Application Centre
for Technology (FACT) deel
van uit maken, waardoor we
de capaciteit en flexibiliteit
hebben om unieke oplossingen
voor onze klanten en partners
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