




Jesteśmy firmą należącą do Grupy MANN+HUMMEL – koncernu będącego światowym liderem 

w zakresie technologii filtracji. Produkowane przez nas filtry są dostępne na rynku od 1982 roku 

i przez lata zdobyły zaufanie setek tysięcy mechaników. W naszej ofercie znajdują się filtry do 

samochodów osobowych i ciężarowych oraz filtry do różnego rodzaju maszyn silnikowych. 

Dynamiczny rozwój oraz wysoka jakość produkowanych przez nas filtrów sprawiły, że jesteśmy 

firmą o globalnym zasięgu działalności – nasze filtry są sprzedawane w ponad 80 krajach świata.

HISTORIA 
WYJĄTKOWEJ 
JAKOŚCI
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Jesteśmy producentem wszystkich rodzajów filtrów przeznaczonych dla przemysłu motoryza-

cyjnego. Nasz asortyment ponad 2700 typów filtrów zapewnia pokrycie 97% europejskiego 

rynku pojazdów i jest sukcesywnie powiększany. W naszych fabrykach produkujemy ponad  

90 milionów filtrów rocznie i zatrudniamy ponad 2200 specjalistów. Każdy produkowany przez 

nas filtr spełnia wymagania wytrzymałościowe i eksploatacyjne określone przez producenta 

silnika lub pojazdu.

SZEROKA OFERTA 
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Precyzja naszych procesów produkcyjnych jest weryfikowana przez największe koncerny 

motoryzacyjne na świecie. Dla nich produkujemy filtry montowane jako oryginalne 

wyposażenie w samochodach wielu powszechnie znanych marek. Dostarczamy filtry na 

pierwszy montaż do ponad 100 pojazdów najbardziej znaczących producentów aut, takich 

jak między innymi: Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin 

czy Tesla. Obecność naszej firmy na rynku oryginalnego wyposażenia jest najlepszym 

potwierdzeniem jakości produkowanych przez nas filtrów.

DOSTAWCA 
ORYGINALNEGO 
WYPOSAŻENIA
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NOWOCZESNE LINIE 
PRODUKCYJNE
Jakość i niezawodność filtrów FILTRON to zasługa nowoczesnych linii i procesów produkcyjnych. 

Nasze produkty powstają w fabrykach, które wdrożyły i stale utrzymują system zarządzania 

jakością według normy ISO/TS 16949:2009. Na tych samych liniach produkcyjnych 

w naszych fabrykach wytwarzamy według tych samych standardów zarówno filtry montowane 

w fabrycznie nowych samochodach, jak i filtry dostarczane do sklepów i warsztatów. Precyzja 

naszych procesów produkcyjnych jest weryfikowana przez największe koncerny motoryzacyjne 

na świecie oraz niezależne firmy certyfikujące.







JAKOŚĆ POD 
PEŁNĄ KONTROLĄ
Coraz nowsze generacje silników i stosowane w nich rozwiązania technologiczne wymagają 

ciągłych innowacji w zakresie rozwiązań filtracyjnych. Nasi inżynierowie z Działu Badań 

i Rozwoju nie tylko stale ulepszają filtry znajdujące się w naszej ofercie, ale również wdrażają 

nowe rozwiązania technologiczne, takie jak chociażby trzystopniowa separacja wody w filtrach 

paliwa. W latach 2013-2015 przeznaczyliśmy na rozwój technologiczny i badawczy naszej firmy 

ponad 4 miliony euro. W naszym nowoczesnym laboratorium korzystamy z ponad 60 metod 

badawczych, których używamy do kontroli jakości surowców i komponentów produkcyjnych 

oraz weryfikacji chłonności i wytrzymałości mechanicznej filtrów. Prowadzone przez nas 

badania i kontrole są niezwykle szczegółowe i zgodne z międzynarodowymi standardami.

11



12

DOSKONAŁY SERWIS 
Naszym partnerom handlowym oferujemy bardzo korzystne warunki współpracy, które 

każdorazowo uwzględniają ich indywidualne potrzeby. Wysokiej jakości produkty, nowoczesne 

procesy logistyczne, rozwinięta sieć dystrybucji oraz pełne wsparcie marketingowe i sprzedażowe 

od lat umożliwiają nam współpracę z tysiącami zadowolonych partnerów z  całego świata. 

Wszystkim naszym klientom oferujemy katalog naszych produktów, dostępny w wielu językach 

zarówno w wersji drukowanej, wersji online na naszej stronie internetowej, jak i w formie 

aplikacji na urządzenia mobilne.

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację mobilną „FILTRON Catalogue”.







SPRAWDŹ, DLACZEGO 
WARTO NAM ZAUFAĆ

Kompletny system informacji 
o produkcie, dostępny 
w kilkunastu wersjach 
językowych (katalogi, 
instrukcje montażu, materiały 
reklamowe itp.)

Wsparcie marketingowe 
i sprzedażowe dla partnerów 
handlowych

Globalny zasięg działalności 
i zaufanie setek tysięcy 
mechaników

Produkty o unikalnym 
stosunku ceny do jakości

Pełna oferta wszystkich 
rodzajów filtrów 
przeznaczonych dla branży 
motoryzacyjnej

Wysoka jakość produkcji 
filtrów poparta zaufaniem 
największych koncernów 
motoryzacyjnych, dla których 
produkujemy filtry montowane 
jako oryginalne wyposażenie
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www.filtron.eu


