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CSB² - installaties zowel voor automobiel als 

voor industrie

CSB² is sinds 1996 gespecialiseerd 

in het installeren en onderhouden van 

cabine installaties op maat. Als exclu-

sief verdeler van OMIA voor industrie 

en automotive heeft CSB² een interna-

tionale speler voor alle nieuwe installa-

ties in onze portefeuille.

Met PROFIL bieden wij oplossingen 

aan voor de filtratieproblemen in elke 

tak van de oppervlaktebehandeling 

waarbij snel ingespeeld wordt op vra-

gen van de klant. Ook alle onderhouds- 

en beschermingsproducten kunnen 

aangeleverd en/of geplaatst worden.

OMIA industrie biedt gecontroleerde 

en geautomatiseerde systemen aan 

die proces traceerbaarheid, tempera-

tuur, vochtigheid en fabricage omstan-

digheden verzekeren tot op het hoog-

ste niveau, zonder compromissen te 

sluiten inzake doorstroomtijden en 

flexibiliteit.

Onze installaties kunnen ingezet wor-

den bij zandstralen, de voorbereidende 

behandelingen, alsook het aanbrengen 

van de verf, het drogen of bakken tot 

en met de eindcontroles. Bedrijven 

doorheen de wereld gaande van heavy 

duty machines, OEM bedrijven en 

grote spelers in productie hebben hun 

vertrouwen in OMIA gelegd voor hun 

oppervlaktebehandelingsprocessen. 

Elk ontwerp wordt op maat uitgewerkt 

in functie van de veiligheidseisen, de 

product flow en het productvolume, 

rekening houdend met de beperkingen 

in tijd en beschikbare ruimte. 

Waarom kiezen voor CSB²

-

liteit in de configuratie, zelfs in kleine 

of complexe ruimtes zijn mogelijk

reeds toegepast in de meest leiding-

gevende industrietakken

bestaande uitrusting door de juiste 

technieken toe te passen die energie 

en verbruiksgoederen besparen

flow te gaan bepalen maakt u uw 

organisatie dynamisch en “lean”

ontwerp, de juiste filters en onder-

houdsproducten tijdens het onder-

houd wordt de impact voor het 

milieu beperkt en de levensduur 

geoptimaliseerd

om via de helpdesk vanop afstand 

diagnose en acties te ondernemen. 

De na-verkoop service staat steeds 

paraat om u snel te helpen ongeacht 

het probleem.
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