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modulair 
filtersysteem

kostenbesparing dank-
zij verfnevelafscheider

Edrizzi Benelux uit Veenendaal intro-
duceert met de Edrizzi Verfnevelaf-
scheiders een nieuwe standaard op 
het gebied van verfnevelafscheiding. 
Dankzij een modulair systeem is wer-
ken met het Edrizzi filtersysteem wei-
nig arbeidsintensief en wordt er effec-
tief omgegaan met filtermateriaal. 

job van der mark

Wat betreft het uiterlijk is de Edrizzi verfne-
velafscheider eigenlijk niet meer dan een kartonnen 
box met een diepte van 50 of 30 cm. Toch belooft de 
leverancier een standtijd die tot 20 of 30 keer langer 
is in vergelijking met bestaande filtersystemen. De 
kracht van de innovatie zit hem in een gecompli-
ceerd labyrint in de box, waar de verfdeeltjes door-
heen gezogen worden. De afscheidingsgraad be-
draagt tot 97 procent en eventueel wordt Edrizzi met 
een nafilter geleverd, waarna de afscheidingsgraad 
nihil is. “In Nederland is deze vorm van verfnevelaf-
scheiding uniek. De kracht zit hem vooral in het feit 
dat dit filtersysteem veel langer mee gaat in vergelij-
king met de bestaande filters. Bestaande filters wil-
len nogal eens ‘dichtslaan’ door de beperkte opna-

Edrizzi in de praktijk bij Gilbert Geraerts Verfapplicatie te Someren.
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Ondanks grote verfopname behoudt het Edrizzi systeem bijzonder lang een open structuur.

De toepassing is ook mogelijk voor vlakspuitmachines.

mecapaciteit, waardoor de luchtstroom stil komt te 
vallen. De verfnevel blijft dan hangen in de fabriek 
met alle vervelende gevolgen van dien, zoals ge-
zondheidsrisico’s voor de spuiter. Vooral voor de tim-
merindustrie is ons systeem denk ik erg interessant, 
omdat deze industrie te maken heeft met een grote 
overspray bij het spuiten van bijvoorbeeld kozijnen. 
Omdat de opnamecapaciteit van het Edrizzi systeem 
erg groot is, is de effectiviteit een stuk verbeterd.” 
Aan het woord is Frans van Kooten. Samen met zoon 
Jasper is hij verantwoordelijk voor de levering van 
Edrizzi in Nederland en daar zijn ze druk mee. Zo 
druk zelfs, dat ze in september verhuizen naar een 
groter pand en tegen die tijd zullen er waarschijnlijk 
meerdere personeelsleden zijn aangenomen. Nu al is 
het afscheidingssysteem een groot succes, terwijl 
pas begin dit jaar de levering op gang is gekomen.
In Duitsland is het Edrizzi systeem al volledig geac-
cepteerd en wordt het gebruikt in vele takken van 
industrie. Zelfs autoproducenten BMW en Audi ge-
bruiken Edrizzi in hun spuiterijen. De Oostenrijkse 
producent van deuren en kozijnen, Internorm, is ook 
overgestapt.

modulair systeem
De opnamecapaciteit van de Edrizzi boxen is onge-
veer zestig liter droge verf per vierkante meter. Na-
tuurlijk is dit enigszins afhankelijk van verschillende 
condities. De boxen kunnen per stuk vervangen wor-
den en dankzij dit modulaire systeem is het veel ef-
ficiënter werken in vergelijking met de bestaande fil-
ters. De meeste verf wordt opgenomen in het midden 
van een spuitwand. Als in dit gedeelte de boxen vol 
zitten, vervang je enkel die volle boxen. “Het vervan-
gen van de boxen werkt erg eenvoudig”, licht Jasper 

van Kooten toe. “Simpel gezegd, hoef je ze alleen 
maar in de spuitwand te schuiven en je kunt weer 
verder. We hebben het systeem onder meer geplaatst 
bij Gilbert Geraerts Verfapplicatie te Someren. Dit 
bedrijf is ook actief in het spuiten van kozijnen. Daar 
hebben we gezien dat je bijzonder weinig arbeidstijd 
kwijt bent bij het werken met dit systeem, omdat de 
filters erg lang niet vervangen hoeven te worden en 
het vervangen zelf kost nauwelijks tijd. Spuiter Mario 
is nog elke werkdag blij dat hij niet meer in zijn eigen 
verfnevel staat te spuiten.” 
Vader en zoon Van Kooten garanderen dat de kos-
tenbesparing voor een timmerfabrikant erg groot is. 
“Ik durf te zeggen dat de investering die nodig is 
voor het Edrizzi systeem in de meeste gevallen bin-
nen negen maanden terug verdiend is”, zegt Jasper 
van Kooten. “De aanschafprijs per vierkante meter is 
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hoger als je het vergelijkt met bestaande, droge fil-
tersystemen, maar de kosten in het gebruik zijn vele 
malen lager. De verbruikskosten zijn helemaal een 
stuk lager als je het vergelijkt met waterwanden, 
maar tegenwoordig zijn er nog weinig timmerfabri-
kanten die werken met deze natte vorm van nevel 
afscheiden. In vergelijking met de kosten van de wa-

terwanden is de besparing groot, omdat er geen 
dure en moeilijk beheersbare chemie aan te pas 
komt.” 

toepassingen
Het Edrizzi systeem is toepasbaar voor alle spuitca-
bines. Zowel horizontaal als verticaal kan het sy-
steem worden gebruikt, er zijn alleen bepaalde eisen 
gesteld aan de zuigkracht van de ventilatoren. “Als 
de zuigkracht achter de boxen minder groot is, dan 
werkt het systeem niet optimaal”, legt Frans van 
Kooten uit. “Maar qua luchtcondities vragen wij niets 
anders dan de gebruiker nu al gewend is. De boxen 
zijn leverbaar met een diepte van 50 of 30 cm. Het 
labyrint waar de verfdeeltjes doorheen gezogen wor-
den, is vrij groot. Je zou kunnen zeggen dat de deel-
tjes een lange weg moeten afleggen, voordat ze ge-
filterd zijn. Tegelijk is dit ook een sterk punt van het 
systeem, want hierdoor wordt de opnamekracht 
enorm vergroot.” Edrizzi Benelux bouwt graag be-
staande spuitwanden om naar hun eigen systeem, 
maar als afnemers er voor kiezen om dit zelf te (laten) 
doen dan is dit geen bezwaar. Frans en Jasper van 
Kooten geven in dit geval ook advies en informatie. 
Edrizzi levert het filtersysteem zonder tussenhande-
laar, om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Edrizzi zal eind dit jaar de eerste nieuwe spuitcabi-
nes gaan leveren. De wanden worden in eigen be-
heer op maat geconstrueerd. Vader en zoon Van 
Kooten zullen op HOUT 2008 exposeren. Hier zullen 
duidelijke en praktische videopresentaties worden 
getoond van het Edrizzi Systeem in actie. Ook kan 
Edrizzi u ter plekke een kostenbesparing voorreke-
nen. U vindt Edrizzi Benelux in hal 4, stand D.015.

 

De boxen van het Edrizzi systeem zijn eenvoudig uit te wisselen.

Modulair wisselen: Vervang alleen de boxen die vol zijn.


