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ÇEVRE FİLTRE AŞ.  30 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli filtrasyon ürünleri ve çözümleri üretmektedir.

 

 Bu süre zarfında, sistem tasarımlarını ve filtreleme teknolojilerini iyileştirmek için sürekli 

olarak araştırma ve geliştirmeye yatırım yaptık.

 Bu yatırımlar doğrultusunda, zamanla uzmanlaşan teknik kadromuz, teknoloji ile uyumlu 

gelişim gösteren makine parkurumuz ve yüksek kalite hammaddelerimiz ile  sanayi ve endüstri 

alanlarında kullanılan filtrelere odaklanıp, kendimizi bu yönde geliştirdik.

Bizi bu konuda uzmanlaşmaya yönelten sebeplerin başında, sanayi ve endüstri sektörlerinde, 

yerli filtre üretiminin olmamasıydı.

 İthal markaların, marka güçleri ile yerli sanayide tek el olmaları, yüksek maliyet ve uzun 

termin sebebi ile zaman kaybı oluşturmaktadır.

İthal markaların yüksek maliyetini ve uzun terminlerini kırarak, yerli üretim ile sanayi sektörüne 

hizmet vermeyi amaç edinmiş durumdayız.

 Yüksek kalite hedefine ulaşabilmek adına, Türkiye’ de üretimi mevcut olmayan filtre

hammadelerini, kendi bünyemizde Almanya ve Belçika’dan ithal etmekteyiz. 

Bu bağlamda, tarafınıza uzun süreli sabit fiyatlar verebilmek için, filtre hammaddelerimizi 

maksimum kapasitede depolamaktayız. 

 Filtre OEM numaralarından yada filtre numunelerinden yola çıkarak ve  orijinal teknik 

verilere bağlı kalarak, yüksek kaliteyi, hak ettiği fiyat ile zamanında tarafınıza sunmaktayız.

         

 Filtre üretimimizin yanında, sanayi sektöründeki tüm filtreleri ithal marka çeşitleriyle 

filtre mağazamızda sunmaktayız.

 Filtre mağazamızda yaklaşık 50.000 çeşit filtre bulunmaktadır. Bir tesiste bulunan tüm filtre 

ve filtre malzemelerine cevap verebilmek adına, filtre çeşitliliğimizi her geçen zaman arttırdık.

 Donaldson – Fleetguard – Mann – Mahle – TWE Group – Hollingsworth  gibi dünyanın en 

büyük filtre ve filtre hammadde markalarının ithalatını yapmakta ve sanayi sektörümüze 

sunmaktayız.

 Tesisinizde, filtre ihtiyaçları ve filtre çözümleri için gereken tüm deneyim, üretim, teknik 

destek ve satış hizmetlerine sahibiz.

Filtre için Çevre Filtre



FİLTRE ÜRETİM



1.000 m² kapalı alandan oluşan fabrikamızda, son teknoloji 
makine hattımız ile sanayi filtreleri üretmekteyiz.   
✦ Sac Kesim ve şekillendirme parkurumuz 
✦ Sac patlatma ve delme parkurumuz 
✦ Puntalama merkezimiz
✦ Filtre hammadde pliseleme parkurumuz 
✦ Kimyasal döküm parkurumuz
✦ Kalıp atölyemiz
✦ Boya ve fırınlama merkezimiz 
✦ Tutkal hattımız
Her biri uzmanlaşmış ekip ile 
son teknoloji makinalardan 
oluşmaktadır.

800 m² kapalı alandan oluşan çift katlı depomuzda;
✦ Paslanmaz ve galvaniz sac çeşitleri
✦ Filtre elyaf çeşitleri
✦ Sünger çeşitleri
✦ Filtre kağıdı çeşitleri
✦ Mikroglass çeşitleri
✦ Filtre kalıpları
✦ Filtre hammadde ve kimyasalları depolamaktayız.

FABRİKAMIZ

DEPOMUZ

500 m² zeminden oluşan, çift katlı filtre satış mağazamızda; 
Tüm filtre çeşitlerinin satışını yapmaktayız.
✦ HAVA ✦ YAĞ ✦ HİDROLİK ✦ KASET ✦ TORBA ✦ SU ✦ KARTUŞ ✦ HAT 
✦ EMİŞ ✦ POMPA ✦ YÜKSEK BASINÇ ✦ HEPA ✦ POLEN ✦ MAZOT
✦ ŞASE ✦ KOMPRESÖR ✦ ŞANZUMAN ✦ BOYA ✦ KARBON ✦ LAZER 
   gibi filtre çeşitleri 
✦ PASLANMAZ SAC ÇEŞİTLERİ ✦ ELYAF ÇEŞİTLERİ ✦ KEÇE ÇEŞİTLERİ 
✦ SÜNGER ÇEŞİTLERİ ✦ FİLTRE HAMMADDELERİ gibi filtre 
    elemanları ile filtreye dair her şeyin satışını yapmaktayız. 
✦ MANN ✦ DONALDSON ✦ FLEETGUARD ✦ MAHLE ✦ HOLLINGSWORTH
✦ PARKER ✦ TWE GROUP ✦ PERKINS gibi birçok ithal filtre markasının 
    distribütörlüğünü ve satışını yapmaktayız.

HOLLANDA OFİSİMİZ

FİLTRE MAĞAZAMIZ

120 m² lik ofisimiz, yurt dışındaki 
ihracat merkezimiz olup, üretimini 
yapmış olduğumuz filtrelerin pazar 
alanını genişletmektedir.
Aynı zamanda, ithal malzeme 
piyasasını araştırmak ve geliştirmek
için çalışmaktadır.



FİLTRE İNOVASYON



HİDROLİK  FİLTRELER

Yüksek verimli partikül tutucu anlamına gelen HEPA, 
havada asılı olan partikülleri emer. 
%85 - %99 değer aralıklarında tutuculuğa sahiptirler.

HEPA  FİLTRELER

FİLTRE ÜRETİM KATEGORİLERİMİZ

Hidrolik sistemlerde gücü sağlayan sıvıları, kirden 
ve partiküllerden arındırır. 
Uzun ömürlü hidrolik filtrelerin yüksek verimliliği
ve tutarlı performansı, hidrolik sistemleri yüksek 
arıza maliyetlerine karşı korur.

KARTUŞ HAVA FİLTRELERİ

Makina  ve sistemlerde, havada bulunan çeşitli 
mikron değerlerindeki partikülleri tutan, 
statik ve antistatik çeşitleri olan, tutuculuğu 
ve ısıya dayanıklılığı ile yüksek performans 
sağlayan filtrelerdir.

ÖZEL FİLTRELERİN KOPYALANMASI

Tesislerde ve makinalarda bulunan standart dışı 
tüm özel filtreleri numunelerine göre, teknik 
detaylarına bağlı kalarak birebir kopyalamakta, 
üretmekte ve geliştirmekteyiz.

Sistemlerde, mikronik değerdeki toz partikülleri 
tutarak havanın temizlenmesini sağlar.
İthalatını yapmakta olduğumuz çeşitli elyafları,
torba filtrelerin üretimlerinde kullanmaktayız.

TORBA  FİLTRELER



FİLTRE RESTORASYON



FİLTRE ELYAFLARI

FİLTRE SÜNGERLERİ

Menşei Almanya olan, TWE GROUP filtre elyaf 
çeşitlerini ithal etmekte ve depolamaktayız.
Çeşitli ebatlarda ( kalınlık – en – uzunluk ),  
geçirgenliklerde, farklı kullanım alanları için 
elyaf çeşitleri sunmaktayız.

Menşei Almanya olan, TWE GROUP filtre sünger çeşitlerini 
ithal etmekte ve depolamaktayız.
Çeşitli ebatlarda ( kalınlık – en – uzunluk ), geçirgenliklerde, 
farklı kullanım alanları için sünger çeşitleri sunmaktayız.

İTHAL FİLTRE HAMMADDELERİMİZ

FİLTRE KAĞITLARI

FİLTRE KİMYASALLARI

FİLTRE TUTKALLARI

Menşei ABD olan ve  Almanya fabrikasında üretilen 
HOLLINGSWORTH  marka filtre kağıtlarını ithal 
etmekteyiz. Farklı geçirgenlikte, yüksek mukavemetli 
ve farklı sıcaklıklara dayanıklılık gösteren filtre 
kağıtlarını kullanmaktayız.

Hollanda ofisimizin kontrolünde, menşei 
Hollanda – Belçika ve Almanya olan A1 kalite sac çeşitleri
ithal etmekte ve depolamaktayız.
Çeşitli ebatlarda ( kalınlık – en – boy ), geçirgenliklerde, 
farklı kullanım alanları için paslanmaz ve dkp sac çeşitleri 
sunmaktayız.

Menşei Almanya olan BASF marka ve menşei ABD 
olan DOW marka kimyasalları ithal etmekte ve 
üretimimizde kullanmaktayız.
Son teknoloji, su bazlı kimyasalları kullanmakta 
olup, insan sağlığına zararları minimum olan 
yüksek kalite ürünleri tercih etmekteyiz.

Menşei Almanya olan HENKEL marka filtre tutkalları ithal etmekte 
ve  üretimde kullanmaktayız. Yüksek tutuculuğa sahip  ve ısıya 
dayanıklı ürünler olup, uzun  ömür garantisi sunan malzemeleri 
ithal etmekteyiz.

PASLANMAZ - DKP DELİKLİ SAC ÇEŞİTLERİ



FİLTRE ÜRETİM



TEŞEKKÜR

ÇEVRE FİLTRE ailesi olarak;

 Amaçlarımız doğrultusunda çalıştığımız bu yolda, bizlere şans verip, heyecanımızı ve 

motivasyonumuzu yükselttiğiniz için sizlere teşekkürü borç biliriz.

Tüm Filtre ihtiyaçlarınızda, sizlere zamanında ve kaliteli hizmet verebilmek adına; 

Hep daha iyisini hedefleyerek çalışmaktan ve sizlerin filtre tedarikçiniz olmaktan gurur 

duymaktayız. 

 Türkiye’de ilk poliüretan kapaklı hava filtre üretimini gerçekleştirerek, filtre üretiminde 

çığır açan,  çalışkanlığı ve azmi ile Türkiye’de filtre üretiminin gelişmesini ve çeşitlenmesini 

sağlayan, dürüstlüğü her şeyden önde tutarak, bize bu yolda ilerleme ve gelişme fırsatı veren;

        

Kurucumuz BİLSEL ERTÜK’e şükranlarımızı sunarız.

Kurucumuz
Bilsel ERTÜK



FİLTRE İNOVASYON



HİZMET VERDİĞİMİZ FİRMALAR



FİLTRE RESTORASYON



Daha temiz bir ÇEVRE için...



Merkez : Çalı Mah. 12. (410) Sk. No: 9/1 Nilüfer / BURSA
Şube : Üçevler Mh. Küçük San. Sit. Parçacılar Koop. No: 109-111 Nilüfer / BURSA
Hollanda Ofis : 165c Weteringschans 1017 XD Amsterdam Netherlands    tel: 06 13985014
Tel : 0.224 441 52 28 - 441 02 29 - 443 37 69
Web : www.cevrefiltre.com     E-mail: cevre@cevrefiltre.com


