
Πάνω από 35 χρόνια
σε ισχυρή συμμαχία με τη φύση

Για τον αέναο κύκλο του νερού

www.feri-tri.gr

feri tri  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝ



•	 	Eπεξεργασία πόσιμου νερού

•	 	Επεξεργασία αστικών λυμάτων

•	 	Επεξεργασία βιομηχανικών 
απόνερων 

•	 	Κατεργασία νερού διεργασιών

•	 	Κατεργασία νερού πισίνας

•	 	Κατεργασία νερού λεβήτων & 
ψυκτικών

•	 	Αφαλάτωση & επανάχρηση νερού

•	 	Απολύμανση 

•	 	Απομάκρυνση BOD & COD 

•	 	Απομάκρυνση χρωμάτων 

•	 	Απομάκρυνση φωσφωρικών

•	 	Απομάκρυνση θειούχων & θειικών 

•	 	Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων 

•	 	Έλεγχος Αφρών 

•	 	Έλεγχος Οσμών

•	 	Aπομάκρυνση στερεών 

•	 	Διάσπαση Γαλακτωμάτων 

•	 	Επεξεργασία λάσπης

Κατεργασία 
  Νερών & Απόνερων

•	 	Πρόσθετα ζωοτροφών

•	 	Πρόληψη αναιμίας 

Κτηνοτροφία

•	 	Κατεργασία νερού πισίνας

•	 	 Συντήρηση σωλήνωσεων 
εστιατορίων

•	 	 Συντήρηση σωλήνωσεων 
ξενοδοχείων

Ξενοδοχεία

•	 	Πρόσθετα & ενδιάμεσα

•	 	Συντηρητικά & αντιοξειδωτικά

•	 	Πρώτες ύλες

•	 	Απολύμανση

•	 	Πρόληψη μόλυνσης

•	 	Αποχρωματισμός

•	 	Πρόληψη αφρού διεργασιών  

•	 	Ρύθμιση PH 

•	 	Αφυδάτωση ιλύος

•	 	Αναγωγή χρωμίου

•	 	Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων

•	 	Επεξεργασία NOx 

•	 	Προσρόφηση & αποβολή αερίων 

•	 	Συλλογή οξέων καθαρισμού 
χαλύβδινων επιφανειών

Βιομηχανία

•	 	Πρόληψη χλώρωσης
•	 	Υποκατάσταση σιδήρου
•	 	Θρέψη Φυτών με άζωτο
•	 	Επανόρθωση εδάφους

Φυτά & Έδαφος

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ |	 εμπειρία	
&	τεχνογνωσία

Φροντίζουμε 
                | το περιβάλλον

την οικονομία 

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η FERI-TRI SA παράγει, 
εμπορεύεται και διανέμει χημικά για την επεξεργασία 
νερού και λυμάτων και άλλες εφαρμογές.
Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η παραγωγή κροκιδωτών 
σιδήρου και αλουμινίου και το εμπόριο άλλων εξειδικευμένων 
λύσεων και προϊόντων.
Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και είναι εγγεγραμμένα στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και στο Εθνικό Μητρώο 
Χημικών ενώ οι δραστηριότητές μας είναι οργανωμένο 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Eπίσης προσφέρουμε

•  Παροχή συμβουλών

•  Μεταφορά κατά ADR

•  Εργαστηριακές αναλύσεις

•  Κατεργασία αποβλήτων



Τα προϊόντα μας
 

•	  Κροκιδωτικά & 

Πολυηλεκτρολύτες

•  Βιοκτόνα & Απολυμαντικά

•  Οξέα & βάσεις

•  Άλατα & Αγροχημικά

•  Μικροοργανισμοί

•  Εξοπλισμός

www.feri-tri.gr
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