
Uzman, esnek, yenilikçi... RESY!

“RESY” olarak da bilinen Almanya merkezli Reber Systematic GmbH & Co.KG, 40 yılı aşkın 
bir süredir tel ve kablo sektörüne yönelik yağ ve emülsiyonlar için filtrasyon sistemleri 
üretmektedir. Yüksek kalitede ve verimli üretim, iyi bir filtrasyon ve  mühendislik gerektirir.

RESY, kompakt filtre üniteleri, entegre filtrasyon sistemleri ve komple merkezi filtrasyon 
sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. RESY, ürün ve hizmetlerini tüm dünyada tek bir 
hedef çevresinde sunmaktadır: “Misyonumuz, müşterilerimizin tel çekme prosesini optimize 
etmektir!”
 
Yağ ve emülsiyonların iyi filtrasyonu, hem tel kopmalarına bağlı duruş sürelerini hem de 
haddelerin aşınmalarını azaltarak operatörlerin daha verimli çalışmasına olanak sunması-
nın yanı sıra, tel yüzeyinin daha kaliteli olmasını da sağlar. RESY KBF serisi filtre üniteleri, 
kompakt bant filtre teknolojisine öncülük etmektedir.
 
Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz
www.resy-filtration.com

…iyi, daha iyi, en iyi!

Competent, flexible, innovative… RESY!

Reber Systematic GmbH + Co. KG,
also known as “RESY”, a German-based company, has provide the wire and cable industry 
with a complete range of filtration systems for coolants and lubricants for more than 40 
years.

Filtration means filtration products and filtration engineering, to achieve higher quality 
and more efficient productivity. RESY develops and builts single compact filter, integrated 
filtration systems or complete central filtration systems. RESY grant  products and services 
around the world with one single target: “We are here to optimise the drawing process  of 
our customers!”

Pure filtration of coolants and lubricants will give the operators the effect of higher pro-
ductivity due to less wire breaks, less down times, lower wear of the dies and much better 
surface quality of  the wires. The RESY KBF compact band filter is a pioneering development 
in band filter technology.

For further details please contact or visit us under
www.resy-filtration.com

…good, better, best !
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REBER SYSTEMATIC GMBH + CO. KG
Lembergstrasse 26
72766 Reutlingen/Germany
Web : www.resy-filtration.com
E-Mail : info@resy-fi ltration.com
Phone : +49 (0)7121-9483-0

TELKATEM
Kaya Sultan Sokak No:83 Kat:6
34742 Kozyatağı-İSTANBUL/Türkiye
Web : www.telkatem.com.tr
E-Mail : info@telkatem.com.tr
Telefon : 0216 372 69 26

...at its best


