Levering af rustfri tanker og rørføring
Tænker du om renovering af dit vandværk med nye rustfrie tanke?
Danwatec tilbyder:

Totalleverandør til vandværker
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyt vandværk
Renovering af vandværk
Iltningssystemer
Kamerainspektion af
rentvandstanke
Åben og lukkede filtre
SRO og El-arbejde
Rådgivning
Blødgøringsanlæg

I et tæt samarbejde med
vandværket, udarbejder vi
specifikke løsninger med fokus på
vandværkets størrelse, økonomi og
fremtidige vækstmuligheder.

❖
❖
❖
❖

Syrefaste Tanke fra 20 – 1000 m3
Liggende eller stående
Syrefaste filtertanke
Rørføring, svejsning og udførelse

Med Danwatec som leverandør, får du en kompetent og erfaren vandværksspecialist, der
både kan levere godt håndværk og udstyr til konkurrencedygtige priser.
Du får også et kompetent ingeniørfirma med specialviden om vandværker.
Vi tilbyder således:
•
•
•
•
•
•
•

Projektering og design – fra start til slut
Sparringspartner for vandværkets ansatte og bestyrelse
Levering af solide og gennemprøvede løsninger
Nyt vandværk – eller renovering af det eksisterende
Blødgøring – pelletmetoden, ionbytning eller membranfiltrering
Driftssikkerhed – individuelt tilpasset løsninger og udstyr
Optimering af rentvandskvalitet af vores Civilingeniører med vand som special

Virksomhedens ekspertise baserer
på mange års erfaring i branchen.

Vores mål er kundens tilfredshed:
•
•
•
•
•
•

Vandkvalitet
Forsyningssikkerhed
Energiforbrug
Økonomiske besparelser
Miljøvenlighed
Levering til tiden

Vi holder hvad vi lover

Danwatec
Energivej 3
DK-4180 Sorø
Tel.: +45 20 62 73 50
Mail: info@danwatec.dk
Web: www.danwatec.dk

Vi leverer både udstyr og viden om vand…

Leverandør indenfor vandværksprojektering, rådgivning
-nybygning, -renovering:
• Service og vedligeholdelse • Rensning og desinficering
af rentvandstanke • Inspektion under drift • KUV-aftaler

Levering af rustfri tanke og rørføring
➢ DESIGN OG PROJEKTERING

➢ UDFØRELSE
Danwatec leverer rørføring, filtertanke og rentvandstanke i alle former med pumper,
ventiler og styring

Se flere mere af vores projekter på danwatec.dk/projekter

Leverandør indenfor vandværksprojektering, rådgivning
-nybygning, -renovering:
• Service og vedligeholdelse • Rensning og desinficering
af rentvandstanke • Inspektion under drift • KUV-aftaler

