
FILTA GELDERLAND  COMPLEET FRITUUR- 
MANAGEMENT VOOR:

cafetaria’s, restaurants, hotels, cateraars,
attractieparken, sportaccomodaties,

zorginstellingen, visspeciaalzaken,
vergadercentra, supermarkten 

en bedrijfskantines.



DUURZAAM ONDERNEMEN
MET FILTA GELDERLAND
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU
Bij Filta Gelderland geloven wij dat een schoner milieu bij onszelf 
begint. Wij zoeken zowel binnen onze organisatie als daarbuiten 
voortdurend naar mogelijkheden om duurzaam te ondernemen. 
Hiermee dragen we elke dag een steentje bij aan de bescherming van 
het milieu. Elk product en elke dienst die we aanbieden wordt aan 
een grondige test onderworpen. Dit verhoogt de duurzaamheid maar 
levert onze klanten ook geldbesparing op. 

Daarnaast vinden wij het onze verantwoordelijkheid om onze klanten 
bewust te maken om ook bij te dragen aan een schoner en beter 
milieu.

ONZE MISSIE
Onze missie is om bewustwording te bewerkstelligen voor duurzaam 
en verantwoord ondernemen. Zodat consumenten en ondernemers 
een duurzaam huishouden of bedrijf kunnen runnen.

DUURZAAM EN EFFICIËNT
Sinds 1996 is FiltaFry werelds beste concept voor frituur- 
management en service voor het filteren van frituurolie.

Het is een mobiele, milieuvriendelijke service voor het op microbasis 
filteren van frituurolie en het professioneel schoonmaken van de  
friteuses waarmee de klant tijd en geld bespaart. Wereldwijd  
genieten wekelijks 10.000 klanten in meer dan 20 landen van de 
voordelen van onze service.

FILTA GELDERLAND ONTZORGT
Ons doel is om klanten compleet te ontzorgen binnen het frituur- 
management. Wij controleren de kwaliteit van de frituurolie, wij 
filteren de olie, maken de frituurbakken schoon, wij pompen de 
gefilterde olie weg of terug en vullen dit met nieuwe olie aan. Zo 
frituurt onze klant altijd in kwalitatief goede frituurolie en een schone 
frituur.

IMPACT OP HET MILIEU
Hieronder hebben we berekend wat de totale  
impact op het milieu is bij een besparing van 
5.000 liter frituurolie. Dit zijn 500 verpakkingen 
van 10 liter. Het is verbazingwekkend wat de 
impact op het milieu is, als we de totale keten  
bekijken, van het verbouwen van de gewassen, 
het verwerken van de oogst tot en met het 
verpakken en transport van de olie totdat deze 
gebruiksklaar in de frituurbakken zit.

BESPARING OP LANDBOUW EN VERWERKING
landbouwgrond 4,2 hectare
water 27.825.782 liter
bestrijdingsmiddelen 5,72 kg
(kunst)mest 198 kg
kalk 1.689 kg

ENERGIEBESPARING
diesel 156 liter
benzine 51 liter
stroom 68,8 kWh
propaan 27,6 kg
gas 17,2 m2

BESPARING OP VERPAKKING EN TRANSPORT
plastic 135 kg
karton 90 kg
diesel 863,3 liter

VERMINDERING UITSTOOT CO 2
Bovenstaande besparingen in brandstoffen 
zorgen voor een vermindering van de uitstoot van 
schadelijk CO2 met maar liefst 8.423 kg. Dit is 
gelijk aan het planten van 936 bomen!

WIST U DAT.... .

..wij Green Key gecertificeerd zijn. 
Wij doen er alles aan om het milieu 
te sparen zonder dat u inlevert op 
comfort en kwaliteit. Als Green 
Key houder scoort u extra punten 
wanneer u gebruik maakt van onze 
diensten.

...wij in 2016 de NFV Franchise in-
novatieprijs gewonnen hebben voor 
onze innovatieve service voor het 
filteren van frituurolie. Dit door het 
enthousiasme van onze klanten over 
onze dienstverlening.

...onze diensten en producten 
(nieuwe frituurolie leveren, olie 
filteren, reinigen en uitkoken friteu-
ses, afvoeren oude frituurolie) ook 
afzonderlijk zijn af te nemen? Vraag 
naar de mogelijkheden bij uw Filta 
Gelderland  contactpersoon.

...de frituuroliën die wij leveren geen 
schadelijke sojaolie en palmolie 
bevat, waardoor wij niet bijdragen 
aan schade aan het regenwoud en 
kinderarbeid.



PROCESSTAPPEN FILTA GELDERLAND
Het FiltaFry concept is zeer flexibel inzetbaar. Er wordt bij baktemperatuur gewerkt, zodat de service een minimale invloed heeft op uw dagelijkse  
bedrijfsvoering. Tevens wordt de olie uit de frituurbakken gepompt en op microbasis gefilterd. Dit gebeurt dus - in tegenstelling tot andere filter- 
systemen - niet in de frituurbak zelf!

AANKOMST
De Filta Gelderland medewerker komt op 
afspraak bij u op locatie. Door gebruik te 
maken van een compacte bedrijfsauto, 
zijn ook locaties in smalle straatjes van 
een binnenstad, zonder problemen te  
bereiken.

ADVIES
De Filta Gelderland medewerker geeft 
advies op het gebied van efficiënt frituren, 
kwaliteit van de olie en energiebesparing.

REINIGEN FRITUURBAKKEN
Tijdens het filteren van de olie wordt de 
frituurbak gereinigd. Hierbij worden olie-
resten en bakrestanten met een speciaal 
vacuüm schoonmaaksysteem verwijderd. 
Daarna wordt de bak met een speciaal 
middel gereinigd.

METEN TPM WAARDE
Het meten van de TPM waarde
(Total Polar Material) geeft informatie 
over de kwaliteit van de olie. De waardes 
worden in een administratie bijgehouden. 
U voldoet daarmee aan de wettelijke 
eisen en u heeft inzicht in de effecten van 
ons filterproces.

OPPOMPEN
OLIE EN FILTEREN
De olie wordt bij baktemperaturen
opgepompt. De machine filtert de olie 
continu. 

TERUGPOMPEN
EN BIJVULLEN OLIE
Na het reinigen van de frituurbakken 
wordt de gefilterde olie teruggepompt.  

FRITUUROLIE DIE FILTA GELDERLAND KAN LEVEREN:
Filta biedt u een aantal frituuroliën die tot ons topsegment behoren. Beide producten maken het verschil in prijs-kwaliteit ten opzichte van uw huidige 
frituurolie. Daarnaast voldoen al onze frituuroliën aan de normen van verantwoord frituren in de horeca. Hiermee houdt u de kosten laag, maar onder-
neemt u ook verantwoord.



FILTA GELDERLAND ONTZORGT
Het FiltaFry concept is zeer flexibel inzetbaar. Er wordt bij baktemperatuur gewerkt, zodat de service een minimale invloed heeft op uw dagelijkse 
bedrijfsvoering. Tevens wordt de olie uit de frituurbakken gepompt en op microbasis gefilterd. Dit gebeurt dus - in tegenstelling tot andere filtersyste-
men - niet in de frituurbak zelf! Onze Filta Gelderland medewerker verzorgt de levering van de nieuwe olie, verzorgd de fitlering, de schoonmaak en een 
advies. Daarnaast is het mogelijk dat hij ook uw oude frituurolie meeneemt. Deze olie zal uiteindelijk worden verwerkt tot biodiesel. Zo ontzorgen wij u, 
uw personeel en en milieu!

VOORDELEN FILTA GELDERLAND FRITUURMANAGEMENT

 www.filtagelderland.nl
 info@filtagelderland.nl

...onze diensten en producten (nieuwe frituurolie 
leveren, olie filteren, reinigen en uitkoken friteuses, 
afvoeren oude frituurolie) voeren wij uit vanuit onze 
eigen bussen. Alle benodigheden hebben we zo snel 
en makkelijk bij de hand.

...onze Filta Gelderland medewerkers staan garant 
voor kwaliteit op het gebied van het complete fri-
tuurmanagement. Zij adviseren u graag en bieden bij 
interesse een (gratis) demo aan. Zo kunt u bepalen of 
u met FIlta Gelderland in zee wil gaan en wij u zoveel 
mogelijk ontzorgen.


