
U vindt hieronder een greep uit ons totaalaanbod voor de brouwerijen.  
Neem zeker een kijkje op www.gillain.com voor een volledig overzicht of bel ons 
op 03 870 60 80. 

Alfa Laval Iso-Mix - Bespaar tot 30% op uw gistingstijd!
•	 Revolutionaire technologie waarmee vloeistoffen  

beter én sneller worden gemixt.
•	 Zeer energiebesparend.

Staalnamekranen Alfa Laval Scandi-Brew
•	 Voor steriele staalname in tanks en leidingen.
•	 Manueel of pneumatisch bediend.
•	 Verkrijgbaar in diverse speciale uitvoeringen. 

Centrifugaalpompen Alfa Laval
•	 Zelfaanzuigende centrifugaalpompen:  

Alfa Laval LKH Prime (CIP en retourpomp) 
•	 Niet-zelfaanzuigende centrifugaalpompen:  

Alfa Laval LKH 

Kleppen Alfa Laval
Alfa Laval USSV
•	 Hygienisch en modulair ontwerp
•	 Verschillende toepassingen: als aflsluitkep met  

2 of 3 poorten of als wisselventiel met 3 tot 5 poorten.
Alfa Laval Mixproof
•	 Prijsvoordelig: 1 enkele Unique Mixproof aflsluiter voert de taken  

uit die u normaal met 2 of meer kleppen van andere types doet.
•	 Geen productverspilling: dubbele afdichtingen bieden  

extra bescherming en garanderen een veilige en hygiënische  
werking.

•	 Geen risico op kruisbesmetting.
•	 Snel en eenvoudig te onderhouden. 
•	 Modulair: u betaalt enkel wat u echt nodig heeft.
•	 Voor een maximaal resultaat, combineer de Mixproof  

kleppen met de Alfa Laval ThinkTop of ThinkTop Basic 

Volledig gamma tankenapparatuur
•	 Tankreiniging, roerwerken, mangaten, kleppen, ventielen, tankpoten,  

kijkglazen, weegcellen, niveauregeling  ...
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Neem contact op met ons

Bestel originele 
reserveonderdelen!

Het gebruik van 
originele Alfa Laval 
reserveonderdelen 
garandeert goede 
prestaties, betrouw-
baarheid en een 
lange levensduur van 
de apparatuur.



De gespecialiseerde leverancier 
voor brouwerijen.
Gillain & Co levert sinds 1875 hygiënische componenten en apparatuur in  
roestvast staal aan de brouwerijen. U kan bij ons rekenen op gecertificeerde en 
traceerbare producten, vrijblijvend advies, snelle leveringen en een uitstekende 
naverkoopservice.
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•	 Buizen en fittings in RVS volgens 
EN10356 en EHEDG 

INOXCO volledig gamma buizen en fittings in roestvast 
staal

Vraag naar ons gamma 
INOXCO EHEDG TRIPLE 0,8  
buizen en fittings

•	 Heavy duty vierkante pijpbeugels en 
klemmen 

EXCLUSIEF  BIJ 

GILLAIN & CO

Download het volledige INOXCO RVS 
leveringsprogramma op gillain.com 

FOOD

•	 Aseptische koppelingen 

Wist u dat we binnen de Heleon Group een team van specialisten 
hebben dat zich uitsluitend bezig houdt met flexibele slangen?  
Wij adviseren en leveren kwalitatief hoogwaardige slangen en 
koppelingen voor de brouwerijen. Zéér snelle levertermijnen.


