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Uw specialist in precisie smering, -reiniging en koelsmeermiddelen!
Welkom bij FenS!
Klant en klantoplossingen staan bij ons centraal. We gaan voor u
op zoek naar het juiste product voor de juiste toepassing. Hierbij
streven we altijd naar een efficiënter productieproces. Benieuwd
wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!
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Toeleverancier in synthetische en gefluoreerde
smeermiddelen, (nat) chemische precisiereinigers en
hoogwaardige koelsmeermiddelen.
30 jaar bestaansrecht. Als klant van FenS profiteert u
dagelijks van onze jaren lange kennis en ervaring op het
gebied van smering en reiniging!
Leveren uit voorraad. De korte lijnen binnen ons bedrijf en
onze uitgebreide voorraad in ons magazijn in Goes zorgen
ervoor dat uw producten stipt geleverd worden.
Technische ondersteuning. Middels een klant specifieke
procesbeschrijving/analyse van uw bewerkingsproces verbeteren wij uw bestaande productieproces en bent
u in staat efficiënterte produceren en kosten te besparen!
Flexibel & servicegericht. Door service te combineren met
flexibiliteit geniet u van een uitstekende prijs/kwaliteit
verhouding bij FenS!

Ons productassortiment:
Levensduursmering:
Hoogwaardige smeermiddelen op basis van synthetische of
gefluoreerde olie. Verkrijgbaar in de vorm van olie, vet, spray en
dispersie. Met een breed assortiment aan H1 en BAM
gecertificeerde smeermiddelen ook zeer geschikt voor gebruik in
de voedingsmiddelenindustrie.
Merken: Berusynth, Berulub, Berucoat, Berutemp, Beruclean,
Fomblin®, Fomlube, Galden®, Fenslube en Zarox.
Precisiereiniging:
Wij zijn uw eerste keus in precisiereiniging met innovatieve
vloeistoffen die superieure prestaties leveren om grade 2 reinheid
te behalen! De unieke eigenschappen van deconex en
Opteon zorgen voor reproduceerbaarheid van uw proces.
Merken: deconex®, VertrelTM en Opteon TM.
Metaalbewerkingsvloeistoffen:
Wij bieden u een innovatief, compleet productgamma voor al uw
processtappen. Van algemene smering, watermengbare en niet
watermengbare koelsmeermiddelen, reinigers tot
corrosiebeschermers. Door de lange standtijd van de producten
en vermindering in het aantal te gebruiken producten profiteert u
van een hoger machinerendement.
Merken: Bechem Avantin, Berucut, Beruclean, Beruprotect en
Bechem Staroil.
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