


ONDERHOUD, SERVICE & FILTERS VOOR UW SPUITCABINE

“Bonjour Marc, tout d’abord super travail  de tes hommes pour le 

nettoyage des cabines!”

Daniel Rosen  



KIES VOOR EEN BETROUWBARE PARTNER

DE JUISTE SERVICE  
& SUPPORT OP  
HET JUISTE MOMENT

Alfa.dis Service & Filters is,  sinds onze oprichting in 2000, gegroeid tot een vaste 

en gekende waarde in het onderhouden en beschermen van spuitinstallaties. 

Als specialisten weten we namelijk hoe belangrijk het is om uw spuitcabine 

met de beste zorgen te onderhouden. Dit garandeert u niet alleen een perfect 

spuitresultaat, het voorkomt tevens bijkomende stoornissen. 

Wij fungeren als úw professionele partner in de ti jdige vervanging van fi lters en 

zorgen ervoor dat uw cabine-interieur van de juiste bescherming is voorzien. 

Onze jarenlange ervaring gebruiken we om steeds op zoek te gaan naar betere 

technieken en innovatieve producten. Wij maken ook enkel gebruik van intern 

opgeleide service-techniekers.  

We zitten graag met u samen om een onderhoudscontract op maat uit te 

werken. Hierdoor verlichten wij u van alle zorgen en moet er niet meer gedacht 

worden aan een ti jdige fi ltervervanging en onderhoud. We zorgen voor alles!  

Als specialist durven wij zelf nog een stapje verder te gaan en ook voor 

technische storingen staan wij tot uw dienst.

WIJ ZIJN UW SPECIALIST 

IN HET ONDERHOUD VAN 

SPUITCABINES. 

BIJ ONS ZIT U WEL SNOR 

VOOR ADVIES OP MAAT. 

EEN PROBLEEM? GEEN 

PROBLEEM, WIJ ZOEKEN 

SNEL EEN OPLOSSING. 



BESCHERMING
CABINE-INTERIEUR
Voor het opstarten van uw cabine is het heel belang-

ri jk te kiezen voor de beste periodieke bescherming 

van uw wanden, verlichting…. Doe beroep op een team 

met specialisten en kies voor Alfa.dis Service & Filters. 

Zo bent u de overspray bij  het verfproces te baas.

SERVICE  
& ONDERHOUD
Naast het plaatsen van fi lters verzorgen wij het mecha-

nisch onderhoud van uw spuitcabine. We doen uw  

jaarl i jks branderonderhoud en geven u daarvan het 

officiële attest.  Indien nodig kunnen we ook controle-

metingen doen in uw spuitcabine.

PLAATSING
FILTEROPLOSSING
Alfa.dis Service & Filters heeft een ruim gamma 

lucht- en verfvangfilters op voorraad. Dit zorgt 

voor een vlotte levering en snelle afhandeling op 

maatwerk. Bovendien beschikken wij over een eigen 

plaatsingsdienst met jarenlange ervaring.



ONDERHOUDSCONTRACT 
Een onderhoudscontract op maat?  Uw spuitcabine 

is een grote investering die de meeste zorg vraagt.  

We kunnen samen met u een onderhoudsprogramma 

uitschrijven die de kwaliteit van uw spuitwerken ten 

goede komt.

UW SPUITCABINE, 
ONZE ZORG! 



ALFA.DIS SERVICE & FILTERS 

Boulevard industriel 99

7700 Mouscron

T  +32 56 85 62 10

E  service@alfadis.be

ALFA.DIS SERVICE & FILTERS

MAAKT DEEL UIT  

VAN SACA GROUP 

T +32 56 85 62 00

E  info@sacagroup.com


