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Sinds 1875
creators of hi-tex solutions
Onze geschiedenis gaat ver terug in de tijd en is nauw verweven met de ontwikkeling van
de confectie en de handel in textiel in Duitsland en Nederland. In die tijd was de firma
Gebroeders Lampe voornamelijk gericht op maatwerk kleding.
Bernard Heinrich Lampe is als één van de neven werkzaam in de firma. In 1875 start
hij zijn eigen bedrijf en richt zich met name op de lokale zuivelindustrie. Rond de jaren
‘30 dienden zich steeds meer toepassingen in textiel aan, gevolgd door de opkomst van

1875

Jaren ‘30

Heinrich Lampe

synthetische vezels. De nazaten van Bernard Heinrich Lampe hebben hier destijds snel en
slim op ingespeeld. Ons aanbod in technisch textiel groeide en ons bedrijf ontwikkelde
zich al snel tot importeur, confectioneur en groothandel.

Innovatie en creatief ondernemerschap
“Inmiddels is onze organisatie volledig gericht op het leveren van een totaalpakket voor onze afnemers; zowel in de
producten die we zelf ontwikkelen als het advies en onze service. Innovatie en creatief ondernemerschap zijn daarbij
belangrijke speerpunten. Onze opdrachtgevers verzekeren van de beste totaal- oplossingen in technisch textiel, dat is
onze missie”, aldus Quintus Lampe.

Ontdek onze totaaloplossingen
en de veelzijdigheid van technisch textiel!
Advies nodig bij het verbeteren van processen? Of specifieke wensen bij het ontwikkelen van een nieuw product? Wij hebben
veelzijdige expertises in de breedst mogelijke toepassing van technisch textiel, gazen en nonwovens. Hierdoor kunnen wij
maatwerkoplossingen bieden, hi-tex oplossingen creëren en processen optimaliseren. Wij ontzorgen graag!
Deze totaaloplossingen, inclusief services, gaan steeds uit van “state of the art technology”:
Wij onderzoeken jouw situatie en denken graag actief met je mee
Delen onze kennis en ervaring
Communiceren eerlijk en helder
Creëren passende hi-tex oplossingen en realiseren van de beste klantervaring!

Onze branches

Van bouw en utiliteit tot voedingsmiddelenindustrie, wij hebben een duurzame relatie met onze klanten in diverse branches.
Voedingsmiddelen

Chemie

Industriële wasserij

Diervoeding

Asfalt en rookgas

Interieurbouw en projectinrichting

Bouw en utiliteit

Gezondsheidszorg en Farmacie

Kwaliteit
en innovatie
Met onze veelzijdige productiefaciliteiten zorgen wij voor optimale maatoplossingen voor klant specifieke toepassingen.
Onze ervaren vakmensen en professionele machines zorgen ervoor dat wij efficiënt en snel continue hoogwaardige
kwaliteit kunnen leveren. Met als resultaat: innovatieve en hi-tex totaaloplossingen waar we samen trots op zijn.

Onze kwaliteitseisen
Met onze kwaliteitsnormen en moderne productiefaciliteiten voldoen wij aan de hoogst mogelijke eisen vanuit de
voedingsmiddelen, medische en farmaceutische industrie.

Maatschappelijk verantwoord
Met onze producten en service dragen wij bij aan zuivere productieprocessen en een prettige werkomgeving bij onze
afnemers. Van het terugbrengen van stofemissie tot een optimaal binnenklimaat en bescherming tegen fijnstof. Net als
het verbeteren van akoestiek tot het slim produceren van maatwerkoplossingen (zoals medische hulpmiddelen). Vanuit
onze expertise in technisch textiel én onze eigen productiefaciliteiten kunnen wij snel en verantwoorde keuzes maken. Wij
gaan zuinig om met ons materiaal en gebruiken zo min mogelijk nieuwe grondstoffen. Onze producten en adviezen zijn
gericht op duurzaamheid en dragen positief bij aan een schoon, gezond en veilig milieu.

Innovatief in de wereld van
filtratie

Lampe Filtex

Vanuit onze divisie Filtex leveren en monteren wij hoogwaardige stofﬁlters, luchtﬁlters,
airsocks en vloeistofﬁlters. Wij hebben veel kennis en ervaring met filtratieprocessen

we make your filtering fully hi-tex

en adviseren graag over de mogelijkheden voor jouw proces. Daarnaast zorgen wij voor

Terugbrengen van stofemissie? Optimaal binnenklimaat en bescherming

besparen en processen te optimaliseren!

tegen fijnstof? Optimaal functionerend vloeistof of afvalwater proces?
Wij bieden dé oplossing met ons totaalassortiment in filtertechniek!

de juiste instellingen van de installatie. Zo helpen we je risico’s te beperken, geld te

Stof- en poederfiltratie
Terugbrengen van de stofemissie met bijbehorende wetgeving, voedselveiligheid,
ATEX, standtijd optimalisatie en procesoptimalisatie worden steeds belangrijker. Wij
hebben de kennis én producten in huis om samen de juiste keuzes te maken.

Onze service

Luchtfiltratie en luchtverdeling
Voor een optimaal binnenklimaat en bescherming tegen fijnstof (met inachtneming

Montage en onderhoud

van de kosten en energieverbruik). Met onze luchtfilters en airsocks zorgen we voor
voldoende luchtverversing. Zonder hinderlijk lawaai en tocht.

Vloeistoffiltratie

Inspecties en metingen

Voor een optimaal functionerend vloeistof of afvalwater proces. Van filterpersdoek
tot en met sterielfilter. Met onze oplossingen zorgen wij voor standtijdoptimalisatie,

Delen van kennis

hoge afvang van deeltjes en optimale droge stofresultaten.

filtex.nl

Lampe Sieve en Flextex

we make your sifting fully hi-tex
De uiteinden van een leidingwerk perfect aan elkaar koppelen? Of
ben je op zoek naar de juiste aansluiting van een leiding aan een
machinedeel? Wij bieden de oplossing met ons totaalassortiment
voor solids en bulkhandling!
Ook voor het nauwkeurig scheiden van vaste en vloeistoffen leveren wij
de benodigde zeeframen en zeefbespanningen.

Van zeeftechniek tot de perfecte
aansluiting in jouw proces
Vanuit onze divisie Sieve en Flextex leveren wij zowel flexibele verbindingen
als producten voor de zeeftechniek, denk aan; zeefbespanningen, zeeframen
en gaas. Bij onze ontwerpen houden wij rekening met voedselveiligheid,
explosieveiligheid (ATEX) en gebruiksvriendelijkheid.

Zeeftechniek
Voor het scheiden en zeven van poeders en droge stoffen in de bulk en solids
industrie. Van het bespannen van vlakke ramen tot het produceren specifieke
uitvoeringen en ontwikkeling in maatwerkoplossingen. We leveren zowel de
vlakke, als ronde en cilindrische uitvoeringen zeefbespanningen en toebehoren

Onze service
Inspecties en metingen

als reinigers, ramen, korven en lijmen.

Flexibele verbindingen

Delen van kennis

Met onze uitgebreide materiaalkennis en veelzijdige productiefaciliteiten
kunnen wij manchetten voor vrijwel alle toepassingen leveren. Wij passen
alle voorkomende montagewijzes toe, van slangklem montage tot Jacob, Tri-

Maatwerk en ontwikkeling

Clamp of de innovatieve BFM FITTING.

siftex.nl

Lampe Techtex

we make your specials fully hi-tex

Ontdek de mogelijkheden met
technisch textiel

Op zoek naar maatwerk? Technisch textiel is heel veelzijdig!

Vanuit Techtex ontwikkelen wij specials op het gebied van technisch textiel.

In nauwe samenwerking ontwikkelen wij halffabrikaten of

Klantwensen vertalen wij naar concrete oplossingen, speciaal ontworpen voor

eindproducten, met de gewenste samenstelling en eigenschappen.

specifieke toepassingen. Wij leveren maatwerk voor uiteenlopende doeleinden,
denk aan:

Als specialist in technisch textiel hebben wij de nodige kennis en
ervaring om tot een concrete oplossing te komen.

Sportartikelen

Onze service
Montage en onderhoud

Medisch textiel en hulpmiddelen
Defensie en outdoor
Gaas en verpakkingsmateriaal

Inspecties en metingen

Opslag en transport
Tuinbouw

Delen van kennis

Wij adviseren je graag, met onze eigen productiefaciliteiten zijn de mogelijkheden
eindeloos.
Maatwerk en ontwikkeling

techtex.nl

Lampe Laundrytex

we make your laundry process fully hi-tex
Op zoek naar producten, maatwerk en advies specifiek gericht op het complete
proces binnen de wasserij industrie?
Met onze kwalitatief hoogwaardige producten én onze service zorgen wij voor een
optimale werking van de processen binnen een wasserij. Van mangelbekleding,
aandrijfriemen en antislipbanden tot lucht- en vloeistofﬁltratie!

Voor een optimale werking van alle
processen binnen de wasserij
Op zoek naar hoogwaardige materialen en onderhoud voor het intensieve gebruik
van de mangels? Vlot en deskundig monteren van al het kleinmateriaal, vilten en
bekledingen? Met onze jarenlange ervaring in het onderhoud van mangels, persen
en andere systemen nemen wij het werk graag uit handen.

Onze toepassingen:

Onze service
Mangelbekleding

Mangeltechniek (bekleding en onderhoudsartikelen)
Insteek- en vouwapparatuur

Montage en onderhoud

Wastransport
Stof- en vloeistoffiltratie
Verbinders en inzetapparatuur

Inspecties en metingen

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Heb je advies nodig bij het maken
van de juiste keuze? Wij komen graag bij je langs om de mogelijkheden te

Delen van kennis

bespreken.

laundrytex.nl

Eurofelt products

Een nieuw interieur en meteen
je akoestiek verbeteren?
Laat je inspireren door onze productiemogelijkheden met wolvilt. Denk aan;

we make your felt creation fully hi-tex

wolviltgordijnen, akoestische viltpanelen, vilten wandbekleding en andere

Op zoek naar duurzaam materiaal voor jouw ontwerp?

kwaliteit, van nature onbrandbaar, recyclebaar, vuil- en vochtafstotend en

mode- en interieurproducten. Ons wolvilt is duurzaam en van hoogwaardige

uiteraard geluidabsorberend. Het zuivere materiaal zorgt voor een natuurlijke
Wij ontwikkelen regelmatig producten in samenwerking met architecten,

en authentieke uitstraling!

projectinrichters, vormgevers en ontwerpers!
Ook voor technische vilttoepassingen kun je bij ons terecht. Wij leveren
maatwerk waaronder vilstroken- en ringen voor afdichting, demping of isolatie.
Graag denken wij met je mee in materiaalkeuze, kleur, dikte en techniek om tot
een optimaal resultaat te komen.

Onze service
Delen van kennis

Maatwerk en ontwikkeling

eurofelt.nl

Kleine afname? Kijk eens op wolvilt.nl

Onze service
Service en onderhoud van luchtbehandelingskasten, onstoffingsinstallaties,
luchtverdeelsystemen of artikelen op en rondom de mangel uitbesteden?
Onze

ervaren

servicemonteurs

komen

graag

langs

voor

inspecties,

onderhoudswerkzaamheden, installatiewerkzaamheden en metingen. Zo kunnen
we samen jouw proces optimaliseren!

Bespaar tijd en geld
Wij helpen je kosten te besparen door de standtijd van filters te verbeteren en
persluchtverbruik te verminderen. Wij nemen het werk voor je uit handen door

“Lampe kent ons persoonlijk, ons bedrijf en onze machines, hierdoor kunnen
ze zich snel in de situatie verplaatsen en gericht advies geven.”
Katoen Natie Food Solutions, Kallo (België)
Simone Meijer (Medewerker Technische Dienst)

het vakkundig, zorgvuldig en snel wisselen van de filters.

Beperk je risico’s
Door filters regelmatig door ons te laten inspecteren verklein je de kans op
problemen in processen. Daarnaast wordt risico op ongewenste emissie

Er wordt altijd proactief gehandeld, er wordt meegedacht en gekeken of
processen anders en/of beter kunnen.”
Royal A-ware, Heerenveen
Roelof Wagenaar (Maintenance Manager)

geminimaliseerd.

Optimaliseer processen
Samen met jou zoeken onze ervaren specialisten graag naar oplossingen
en verbeteringen. Onze ervaring met filtratie- en separatieprocessen in alle
denkbare branches en productgroepen geeft ons de mogelijkheid buiten de

“Lampe denkt altijd mee én komt zo nodig met een creatieve oplossing als
blijkt dat traditionele toepassingen niet werken.“
Newasco de Hoop, Amersfoort
Oscar Nieuwland (Hoofd Technische Dienst)

gebaande paden te denken.
Voortaan is het niet meer nodig om zelf bij te houden wanneer onderhoud nodig
is. Op onze website vind je een webportaal waar je snel kunt zien hoe jouw
installatie er bij staat. Zo ben je altijd op de hoogte van de staat van onderhoud!

Contactgegevens
www.lampe.nl
info@lampe.nl
0515 445544
Klompenmakersstraat 10
8601 WR Sneek

