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HIGH PERFORMANCE FILTRATION 

H.P. Well Screen – Wierden – The Netherlands

Wedge Wire

Geperforeerd

Geweven 

Onze metalen filtratieproducten bieden 
de meest effectieve oplossing voor uw 
toepassing in:
  
   
 
 
 
 
 
  
 

Uw partner in filtratie
en separatie oplossingen

Onze metalen filtratieproducten kunnen
worden toegepast als:
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HIGH PERFORMANCE FILTRATION 

V-profiel draad  Sleuf wijdte 25 micron tot 2 mm

Onze producten: Media:

Centrifuge / Zeef Distributor / Support Grid

Filterbuis / Filterkaars / Nozzles Filterkorf

Fluid bed dryer Malen, breken, raspen, zeef

Persfilter / Molenzeef Roterende zeeftrommel

Strainer / Harsvanger Zeefplaat / Zeefbocht- en rooster

 

 

 

 

     

Wedge Wire

Geweven metaal gaas  Gaas wijdte 2 micron tot 2 mm

Gestanst Gat/sleuf 300 micron tot 20 mm

Geboord / Gefreesd    100 micron tot 2 mmConiPerf    100 micron tot 6 mm
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H.P. Well Screen is een van Europa's grootste
fabrikanten van en specialisten in metalen filtratie
producten. We bieden op maat gemaakte filtratie
en separatie oplossingen voor toepassingen in de
volgende industrieën: olie & gas, water,
geothermisch, petrochemisch, algemene filtratie-
industrieën
en architectuur.
We bieden een breed scala aan sand screens,
bronbuizen, reactor internals, filters, zeven en
roosters uit V-profieldraad, geweven metaal 
gaas, geboorde, gefreesde, gestanste en micro
geperforeerde plaat. 

En voor de architectuur leveren wij design roosters,
metaal weefsels, SonoPerf akoestische panelen, 
geperforeerde en geprofileerde gevelbekleding

Profieldraden (profile wire)

Steundraden (support rod)

Square mesh

Rasp

Slot Perforation Triangular Perforation Geboord

bicylindrical

countersunk cylindrica conical

countersunk on 
    both sides

parabolic

parabolic with profile

cylindrical trapezoidal

Milling options:

Gestanst

Dutch Weave Twill Reversed


