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Luft.

En grundförutsättning för allt liv på jorden, 

och samtidigt ett element som riskerar att 

ständigt försämras.

Varje dag andas vi in 25.000 liter luft, 

mestadels inomhus, där vi tillbringar största 

delen av våra liv – framförallt i den industria-

liserade världen.

Men inomhusmiljön är inte alltid den 

mest hälsosamma att vistas i, eftersom 

luften ofta innehåller höga koncentrationer 

av hälsovådliga ämnen. Faktum är att inom-

husluft i många fall har så låg kvalitet, att 

människor som vistas i den kan bli sjuka, 

eller till och med riskerar livslånga skador.

Alltså måste luften renas och hållas ren – 

och ren luft är Camfil Farrs affärsidé. Våra 

produkter skapar ett bättre inom husmiljö 

och optimala förutsättningar för känsliga 

produktions processer.

Ren luft – en sund investering

Mer än 70% av de faktorer som försämrar 

inom husklimatet kommer från luftburna 

partiklar. Effektiva filter hindrar dessa  

partiklar att spridas i till exempel 

ventilationssys tem. 

Över hela världen skyddar Camfil Farrs 

luftfilter effektivt, och hindrar atmosfäriska 

föroreningar – oavsett storlek och samman-

sättning – att spridas i luften. Vi har verkat 

i filterbranschen sedan 1963, och är numera 

världens ledande tillverkare av filter som 

skapar renare miljö för både människor, 

maskiner och produk tions processer.

 För våra kunder innebär vår kunskap att 

en investering i luft filter är en investering i 

bättre miljö – vilket långsiktigt skapar  

förutsättningar för ökad lönsamhet.

Bara det bästa är bra nog

Ett samarbete med Camfil Farr innebär ett 

långsiktigt partnerskap, med ett ömse-

sidigt utbyte av erfarenheter. 

Vad som gjort oss till marknadsledare är 

fram förallt vår förmåga att analysera det 

korrekta behovet och vilka positiva  

konsekvenser filterlösningen kommer att få 

i kundens verk samhet.

Genom vår produktbredd kan vi erbjuda 

en lösning på varje luftfilterproblem; från 

standardfilter för ventilations anläggningar 

till specialtillverkade filter för processer 

där kraven på ren luft är extremt höga, till 

exempel inom elektronik industrin.

Vi tillhandahåller helt enkelt marknadens 

effektivaste filterlös ningar, med marknadens 

bästa prestanda, ge nom ett intimt  

forsknings- och utvecklingsarbete till- 

sammans med våra kunder och partners.

Vår lösning ska också vara kundens 

bästa lös ning.

Ren luft är en framtida bristvara, om vi inte gemensamt 

renar luften från till exempel skadliga partiklar. Filter-

lösningar från Camfil Farr skyddar både människor och 

vår ovärderliga miljö.

ren luft – din bästa affär
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Genom våra lungor passerar varje dag 25.000 liter luft. 

Ju renare luften är, desto mer ökar välbefinnandet. 

Filter från Camfil Farr kan ta bort en stor del av de 

skadliga ämnen, partiklar, gaser eller odörer som  

människan exponeras för varje dag.



En partikel av 0,1 mikrons storlek (1/10.000 mm) kan ödelägga tillverkningen av till exempel halvledare eller kretskort.



Filterlösningar från Camfil Farr håller känsliga tillverkningsmiljöer rena och minimerar riskerna för produktionsstopp



Ren luft är en oskattbar tillgång. Vår  

målsättning är att vara bäst på marknaden 

i att åstadkomma filterlösningar som 

förbätt rar inomhusklimat – oavsett behov 

eller applikation.

Bättre komfort i boende- eller arbets-

miljön?

Absolut ren luft för känsliga tillverknings-

processer?

Renare frånluft?

Camfil Farr har lösningarna och filtren 

som krävs och vi har delat in våra filter-

produkter i tre huvudområden beroende på 

använd arbehoven.

Comfort Air  

– skyddar människan

Camfil Farrs filter för ventilationsanlägg-

ningar reducerar antalet skadliga partiklar, 

utan att öka tryckfallet nämnvärt. Den höga 

effekten bibehålls genom filtrets hela  

livs längd, och ventilationsanläggningens 

funktion hålls op timal. Resultat – ökat  

välbefinnande och hälsosam mare luftmiljö.

Våra filter finns för en mängd appli ka-

tions områden där kraven på ren luft är 

höga, till exempel kontor, bostäder, sjuk-

hus, muséer, flygplatser, personbilskupéer, 

dammsugare och luftrenare.

Clean Processes 

– skyddar känsliga processer

I vissa tillverkningsprocesser kan ett fåtal 

oönskade partiklar vara förödande. 

Halvledare,   läkemedel, livsmedel och 

drycker, papper och pappersmassa är 

exempel på produkter som ställer extrema 

krav på renhet och ren luft i tillverknings-

processen.

Detsamma gäller gasturbiner, där  

partiklar i insugs luften kan försämra  

verkningsgraden eller till och med orsaka 

ett kostsamt haveri och stillestånd.

Eftersom varje enskild process ställer 

sina speciella krav, be står en mycket viktig 

del av vårt arbete av att analysera och  

specificera rätt lösning från vårt heltäckande 

filterprogram.

Safety & Protection  

– skyddar miljön

Många processer resulterar i skadlig eller 

ohälsosam frånluft, till exempel från  

kärnkraftverk, gruvor eller kemiindustrin. 

Luft som måste renas innan den släpps ut 

i omgivningen.

Camfil Farr har filtren som tar hand om 

både oönskade odörer och skadliga  

partiklar eller gaser.

ren luft – ett bra skydd
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Camfil Farr utvecklar filterlösningar som skapar  

hälsosammare och komfortablare inomhusklimat, 

skyddar känsliga tillverkningsprocesser och skyddar 

den omgivande miljön.
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Det kan vara lätt att tro att alla filter är lika. 

Framförallt när man jämför olika filter med  

blotta ögat.

Men gör samma jämförelse genom ett 

mikroskop. Väg också in besparingarna i 

energiförbrukning och därmed förbättrad 

totale konomi och resultatet är kristallklart  

– en filterlösning från Camfil Farr är den 

optimala.

Vår filosofi om högprestandafilter

En av våra viktigaste målsättningar är att 

ge den mest ekonomiska filterlösningen. 

Det vill säga det korrekta filtret i  

för hållande till avskiljningsgrad, tryckfall 

och pris.

Därför kännetecknas våra filter av  

optimal och uthållig funk tion, lågt tryckfall 

och lågt servicebehov. Till ett överlägset 

pris/prestandaförhållande bidrar också 

pålitlig funktion, enkel in stallation och  

filterbyte, låga rengöringskostnader och låg 

energi förbrukning. Sammantaget ger detta 

en optimal filterinstallation, låg total- 

kostnad och ett bättre resultat på ”sista 

raden”.

Det är vad vi på Camfil Farr menar med 

högprestandafilter.

Filterlösningar som värnar om 

både miljön och dina pengar 

Ventilationsanläggningarna med dess 

tryckfall i luftfiltren står för merparten av 

en fastighets energiförbrukning. Därför är 

ett av de vik tigaste målen i vårt arbete att 

minimera filter- och energikostnaden i 

anläggningen.

Verktyget är en unik livscykelanalys som  

vi utvecklat, och där vi väger in viktiga  

faktorer som energikostnad, investerings-

kostnad och kostnader för eventuell miljö-

påverkan.

Resultatet av analysen ger den optimala  

lösningen på luftre ning.

Kvalitet och prestanda baseras 

inte på tillfälligheter

Genom åren har vi skaffat oöverträffade 

kunskaper om filtrering av luft, framförallt i 

nära samarbete med användarna, det vill 

säga våra kunder och partners. 

På plats hos våra kunder, i befintliga 

anläggningar och under realistiska för- 

hållanden skaffar vi oss kunskap om hur 

våra lös ningar fungerar i praktiken. Denna 

kunskap systematiseras, analy seras och 

ligger sedan till grund för ytter ligare  

förbättrade och för finade lösningar, med 

allt högre kvalitet och prestanda.

Att vi ligger i frontlinjen i forsknings- och 

utvecklingsarbete be visas bäst av att våra 

provningsmetoder bildat standard för hela 

fil ter industrin. Vi bygger till och med själva 

våra tillverknings maskiner, för att slut- 

produkten ska motsvara de höga kvalitets-

krav som vi ställer på våra produkter.

För att göra det ännu enklare för våra 

kunder att beräkna och specificera den 

optimala filterlösningen, tillhandahåller vi 

också beräknings- och mjukvaruprogram 

som är unika på marknaden.

ren luft – bättre finns inte



Ett bra filter kännetecknas inte 

bara av hög reningsgrad. Det ska 

dessutom ha ett mycket lågt tryck-

fall, långa serviceintervaller samt 

vara lätt att byta eller underhålla.

Det vill säga, som ett filter från 

Camfil Farr.
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Camfil Farr har världen som sitt naturliga 

arbetsfält och vår uppgift är att skapa  

förutsättningar för renare luft var än det 

behövs.

Men det är inte vår roll som global aktör 

som innebär den stora förde len för våra 

kunder på deras hemmamarknad. Det är 

framförallt vår gedigna kunskap om varje 

enskild marknads speciella förutsättningar.

Vi är självklart experter på de förut- 

sättningar, standards, behov, lagar och 

preferenser som gäller där våra kunder 

finns. Vi har kunskap om marknadskraven, 

och när anläggningen är i drift kan vi alltid 

ge support genom våra säljkontor.

Så den fördel du har av vårt globala 

engagemang, ligger i den tillgång på  

erfarenhet och kunskap från hela världen 

som vi skaf fat oss genom åren, och som vi 

sammanställer och tillhandahåller till varje 

enskild kund.

Vi finns där du finns

Det är en självklarhet att vi finns på plats 

med en välutvecklad lokal supportorganisa-

tion.

Driver du dessutom en internationell 

verksamhet, kommer du att inse fördelen i 

att vi finns represente rade över hela världen. 

Vi känner ditt företag och din verksamhet 

och vi kan enkelt analysera unika eller 

lokala behov. Var än i världen du bedriver 

verksamhet, får du snabb tillgång till våra 

pro dukter och vårt kunnande, våra säljare 

och våra tekniker. Samtidigt är det en stor 

fördel att vår personal behärskar de lokala 

förutsättningarna lika bra som dina egna 

medarbetare.

Vi talar helt enkelt ”samma språk”. Och 

vi spelar alltid på hemmaplan, oavsett var i  

världen vi spelar.

ren luft – en gränslös tillgång

Med Camfil Farrs unika PC-baserade beräkningsprogram 

är det lätt för våra partners att specificera rätt filter för 

rätt behov.



Vad har våra svenska kunder för nytta av vårt globala engagemang? 

Framförallt drar man nytta av våra erfarenheter från ett stort antal 

branscher över hela världen. Och företag med internationell  

verksamhet får tillgång till vårt kunnande på alla sina marknader.



Genom åren har Camfil Farr investerat 

stora belopp i forskning & utveckling. Vi 

kommer även i fortsättningen att befinna 

oss i frontlinjen där vi kan möta de krav 

som kommer att ställas i framtiden, i en 

värld där förutsättningar, lagar och spel- 

regler förändras snabbt.

Vår forskningsverksamhet har också den 

en global inriktning, och sker i samarbete 

med institut över hela världen, för att 

ut veckla metoder och teknik för morgonda-

gens filterlösningar. Samtidigt samarbetar vi 

intimt med tillverkare av filtermedia, för att 

slutprodukten ska bli den bästa på marknaden.

Genom att vi fortsätter att bryta mark, 

kommer våra lösningar för ren luft att vara 

världs ledande även i framtiden.

Vi skapar standards

För att våra produkter ska hålla absolut 

högsta kvalitet och prestanda, har vi utvecklat 

egna mätmetoder som har blivit så uppmärk- 

sammade, att de gjorts till internationell 

branschstandard. Ett bra exempel är vår 

laserbaserade partikelräknare. Kan man få 

ett bättre kvalitetsbetyg?

Vi värnar om miljön

Vi har bara en värld och den ska vi vara 

rädda om. Därför lägger vi stora resurser 

på produktionsmetoder, material och slut-

produkter belastar miljön till ett absolut 

minimum. 

Det innebär att vi använder så lite av 

jordens ändliga resurser som möjligt, 

genom att till exempel välja återvinnings-

bara material där det är möjligt, liksom att 

välja och ständigt trimma energisnåla  

tillverkningsprocesser.

Ett bra sätt att ständigt utvärdera vår 

och våra produkters miljöpåverkan, är att 

kontinuerligt genomföra livscykelanalyser – 

både i vår egen tillverkning och i våra  

kunders anläggningar.

Vi värnar om kvalitet

Vår ambition är inte att bli världens största 

tillverkare av luftfilter. Vi har ett blyg- 

sammare mål – vi ska vara den tillverkare 

som tillhandahåller världens bästa filter.

Ingen kund ska någonsin behöva välja en 

annan leverantör än Camfil Farr, beroende 

på kvalitets brister eller att våra produkter 

inte lever upp till de prestandanivåer, som 

vi utlovar. Eller att vi inte når upp till den 

service- och supportnivå som vi kommit 

överens om.

Därför är kvalitet alltid vår ledstjärna – i 

vårt forsknings- och utvecklingsarbete, i vår 

tillverkning och i vår kundservice. Med den 

kvalitetsambitionen kan vi garantera att vi 

är marknadens bästa partner i ren luft. 

Grundbetingelsen för välbefinnande och ett 

bättre liv.

ren luft – en fråga om 
     forskning och utveckling
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Vi har inte ärvt jorden och dess resurser av våra föräld rar. 

Vi lånar den av våra barn och det är vårt ansvar att förvalta 

det lånet på bästa sätt. Camfil Farrs filterlösningar bidrar i 

hög grad till en bättre miljö.
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Camfil Farr.. .

Camfil Svenska AB 

Trosa +46 (0)156 537 00 (HK och fabrik)

Österbymo +46 (0)381 55 13 80 (Produktionsanläggning metallfilter)

Eskilstuna +46 (0)16 14 27 32 - Falun +46 (0)23 131 15 - Göteborg +46 (0)31 709 95 50 - Helsingborg +46 (0)42 22 20 38

Malmö +46 (0)40 680 67 30 - Norrköping +46 (0)11 39 11 91- Stockholm +46 (0)8 603 08 00 - Umeå +46 (0)90 12 56 92 - Örebro +46 (0)19 10 26 80 - Örnsköldsvik +46 (0)660 22 16 50 

 ...är världsledande inom renluftteknik  

och energieffektiva luftfilterlösningar och har  

produktutveckling, F&U och lokal representation  

i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien-

Stillahavsområdet. 

 Vi kan erbjuda högkvalitativa produkter och 

tjänster som gör våra kunders verksamhet mer 

hållbar, energieffektiv och produktiv. 

 Vårt eget arbete för hållbarhet bedrivs på det 

globala planet och tar hänsyn till såväl människor 

och miljö som verksamhetens effektivitet. 

 Camfil Farr är medlem i FN:s Global Compact-

program och följer GRI-modellen i sin hållbarhets-

redovisning.

www.camfil.se




