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Luftfilter
Bästa val för miljö  

och prestanda



Vi är ett ungt och expansivt företag som tillverkar och 
marknadsför ett brett sortiment av ventilationsfilter. 

Vi är det lilla företaget med de stora möjligheterna. Korta 
beslutsvägar, små omkostnader, egen tillverkning samt ett 
nära samarbete med våra leverantörer ger Dig rätt produkt 
till rätt pris i rätt tid.

Det är mycket glädjande och inspirerande för oss att se hur 
fler och fler i branschen ser oss som en naturlig samarbets-
partner för framtiden. Detta visar att vi har hittat rätt spår 
i vår ambition att överträffa våra kunders krav på kvalitet, 
miljö och inte minst service. 

Vår målsättning och ambition har alltid varit att utvecklas 
tillsammans med våra kunder – nöjda kunder är vår bästa 
marknadsföring. Vi satsar på Svensktillverkade filter!

Välkommen att testa oss du också! 

Dokumenterad filterkvalitet
Du ska alltid vara säker på att du får ett ventilationsfilter med 
bästa möjliga kvalité, filtreringsförmåga och lägsta möjliga 
energiförbrukning när du väljer ett filter från SC Luftfilter.  
För att uppnå detta har vi tillgång till ett testlaboratorium via 
vår samarbetspartner Interfil. Där kontrolleras kontinuerligt 
både råvaror, färdiga filter och framtida ventilationsfilter som 
vi arbetar med att utveckla. Laboratoriet är Norges mest  
avancerade testanläggning för filter.

Vi utför även löpande oberoende tredjepartstester hos RISE i 
Borås (Sveriges forskningsinstitut). Som kund kan ni känna er 
helt säkra på att våra produkter är av absolut högsta kvalité 
och prestanda.

Välkommen till vår e-handel
Här kan du titta på våra produkter och få all den  
information du behöver. Du kan skapa egna filterlistor för 
era objekt och lägga in påminnelser när det är dags att 
byta filter mm. Du hittar enkelt det du söker via vårt  
produktsök.

Kontakta oss för mer information och för ditt personliga 
inlogg

Det här är SC Luftfilter!



Egen logotyp på produkter
Om du som kund önskar att ha er egna logotyp på  
etiketten på produkten så har vi möjligheterna att lägga till 
logotyp och kontaktinformation så etiketten blir kundunik.

HoKu-ram framtidens filterram
Vi har en unik brännbar ram på våra påsfilter som består av  
komposit (70 % trä och 30 % återvunnen plast). Otroligt populär 
både för stabilitet, låg vikt, enkel kvittblivning. Ramen har minimalt 
med plast vilket vi alla måste bidra till en minskning av. Hållbarhet, 
miljö, koldioxidavtryck är en stor del av vår gemensamma framtid. 

Genom att välja produkter med fokus på miljö och hållbarhet kan vi 
alla bidra på ett enkelt sätt, hur tänker ert företag kring detta? 

Spara energi med ett rent system
Prova vårt effektiva rengöringsmedel anpassat för bland annat  
värmeväxlare.

Genom att rengöra ert ventilationssystem så sparar ni energi.  
Använd vårt rengöringsmedel SC Coilclean som är speciellt  
framtaget för detta ändamål. Verkningsgraden före och efter  
rengöring visar god effekt.

Personlig leverans
Vi erbjuder möjligheten att personligen leverera era filter med vår 
egen lastbil. Vi bestämmer dag och tid när ni vill ha er leverans och 
ni får personlig kontakt med oss vilket gör detta till ett säkert och 
effektivt leveranssätt.

Vi kör också regelbundet vissa turer under veckan vilket betyder att 
även små leveranser kan ni få utkörda på detta sätt. Det finns även 
möjlighet att vi tar med förbrukade filter tillbaka och ser till att de tas 
omhand och förbränns på bästa sätt.
Detta sparar tid och pengar för er!

Energisnåla filter är avgörande för en  
god totalekonomi

På vårt filter ePM10 60% som primärt används som frånluftsfilter har 
vi bästa energiklass nämligen A+ enligt Eurovent 4/21 (testprotokoll 
från RISE). Tänk på att energisnåla frånluftsfilter är i princip lika viktigt 
som energisnåla tilluftsfilter. Oftast har du grövre smuts via frånluften 
vilket innebär att tryckfallet stiger betydligt snabbare och därmed får 
fläktarna kämpa hårdare vilket kostar mer energi.

Det är stor skillnad på filter och filter, vi arbetar enbart med  
beprövade och branschledande råvaror i vår produktion. Som kund 
kan ni känna er helt säkra på att våra produkter är av absolut högsta 
kvalité och prestanda.



SCANDCENTER AB
Fordonsgatan 7

534 50  VARA
Tel: 0512 – 65 07 00

E-post: info@scandcenter.se
www.scandcenter.se

SC Luftfilter fokuserar på produkter av hög kvalité, 
närhet, tillgänglighet och hög service.

Fokus på ren luft och ventilation har aldrig varit större och vi spår 
en god framtid för branschen. Fler och fler kunder hittar till oss på 
Scandcenter, vilket är ett fantastiskt kvitto på att vi hittat rätt  
strategi i vår ambition att överträffa våra kunders krav på kvalitet, 
miljö, snabba leveranser och inte minst personlig service.

Kontakt
Välkommen till SC Luftfilter! Du hittar oss på Fordonsgatan 7 i Vara.

Anders Karlzén
Sälj och marknadsansvarig

Tel: 070-889 72 10
anders@scandcenter.se

Patrik Isacsson
VD, säljare, väst & norr

Tel: 070-588 17 88
patrik@scandcenter.se

Mauritz Bengtsson
Säljare sydväst och ansvarig 

för gasfiltrering

Tel: 070-312 03 51
mauritz@scandcenter.se

Stefan Lans
Säljare, mälardalen & sydöst

Tel: 070-660 97 41
stefan@scandcenter.se

SCANDCENTER AB
info@scandcenter.se
Tel: +46 (0)512-650 700
Fordonsgatan 7
534 50 VARA

SCANDCENTER AB Falkenberg
mauritz@scandcenter.se
Tel: 070-312 03 51
Kvarngatan 2
311 32 Falkenberg

SCANDCENTER AB Aneby
anders@scandcenter.se
Tel: 070-889 72 10
Stigbergsvägen 10
578 33 Aneby


