
Baanbrekende technologie voor 
zuiver en betaalbaar water. Wereldwijd.

Twee megatrends bedreigen onze watervoorziening:  
vervuiling en klimaatverandering
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Verwijdering van microverontreinigingen (medicijnresten, PFAS en 
insecticiden), kleurstoffen en specifieke zouten, maar ook micro- en 

nanoplastics, bacteriën en virussen uit water, in één enkele stap

Opgericht in 2016, 
gebaseerd op baanbrekende nanotechnologie.

NX Filtration’s 
membraan modules 
in een installatie van 

een klant

Doorsnede van 
een module met 

duizenden holle vezel 
membranen 

Doorsnede van  
een holle vezel 

membraan

Layer-by-Layer 
nanocoating 

zorgt voor zeer 
precieze beheersing 

van de filtratie-
eigenschappen

Hoe het werkt.

Gepatenteerde producten en 
productiemethoden, in het afgelopen 

decennium ontwikkeld en sinds 2016 op 
industriële schaal in productie gebracht 

door NX Filtration

ESG is verankerd in ons DNA.

1
Maatschappij

Verbetering van 
kwaliteit van leven 

door zuiver en 
betaalbaar water 

2
Klanten & partners

Tot 70% energie- 
besparing en zonder 
voorbehandelings- 

chemicaliën

3
NX Filtration intern

Milieuvriendelijke 
chemie: coating- 

proces op waterbasis

Technologie wereldwijd bewezen.
Een Indonesische rivier wordt een 
waardevolle drinkwaterbron door 
in één stap kleurstoffen, virussen, 
bacteriën en microverontreinigingen 
te verwijderen

Demonstratie van de voordelen 
van onze nanotechnologie: 
drinkbaar water in één enkele stap, 
vermindering van het energieverbruik, 
en het overbodig maken van 
voorbehandelingschemicaliën

Samenwerkingsprogramma voor een 
duurzame behandeling van water met 
als doel het verwijderen van kalk en 
ijzer en tevens hergebruik van water

IPO als aanjager van groei.

Nieuwe productielocatie in Nederland

Verder investeren in de commerciële versnelling, 
innovatie en overnames

Publiek profiel als stimulans om de groei van het 
bedrijf verder te versnellen: het bevestigen en 
onderstrepen van de onafhankelijkheid, en het 
aantrekken van talent

Land met  
pilot/project

Eigen verkoop 
medewerkers

Netwerk van 
verkooppartners


