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Waterbehandeling sinds 1936
EUROWATER is in 1936 opgericht om de
coöperatieve zuivelfabrieken in Denemarken te voorzien van drukﬁlterinstallaties.
Vandaag de dag beschikken we over zeer
uitgebreide kennis en ervaring omtrent
waterbehandeling en leveren we aan
klanten over de gehele wereld en binnen
elke industrie.

toepassingen binnen industriële bedrijven
en instellingen.
We zijn een onafhankelijk bedrijf met
240 hoog gekwaliﬁceerde medewerkers,
waarvan ongeveer de helft werkzaam is
op het hoofdkantoor en onze productie in
Denemarken.

Betrouwbare
installaties
– met garantie
EUROWATER produceert waterbehandelingsinstallaties met een lange levensduur en een zeer hoge bedrijfszekerheid.
De basis ligt in grondige kennis van

Internationaal gezien, worden we in de
meeste Europese landen vertegenwoordigd door ofwel dochterondernemingen
danwel door lokale dealers die allen gespecialiseerd zijn in waterbehandeling.

Al onze inspanningen zijn gewijd aan
het ontwikkelen, het produceren, het
verkopen en onderhouden van complete
oplossingen binnen de waterbehandeling. We hebben ruime ervaring in de
voorbehandeling van water voor talrijke
waterleidingmaatschappijen en private
waterleveranciers tezamen met diverse

waterbehandeling, zowel theoretisch
als praktisch, tezamen met bewezen
en erkende technologieën alsmede
onderdelen.
Onze technische afdeling is continu

Onze relatie met onze medewerkers, klanten en andere partijen is gebaseerd op een
intensieve en langdurige samenwerking.

bezig om onze producten en oplossingen te vernieuwen en/of te verbeteren.
Dit in nauwe samenwerking met onze
leveranciers en klanten.

Waterbehandeling binnen
verschillende industrieën

Onze ruime ervaring en een compact
modulair ontwerp staan garant voor zeer
betrouwbare installaties, korte levertijden en scherpe prijzen.

Koelwater

Spoelwater

Andere toepassingen

●

●

●

●

●

●

Drankenindustrie

●

●

●

●

Ketelvoedingswater
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Automotive industrie
Chemische industrie

Stadsverwarmingswater

Proceswater

Industrie

project binnen elke industrie en op elk
werkgebied uit te voeren – zowel
standaard als maatwerk.
Drinkwater

Door een uitgebreid productenpakket,
ruime ervaring en nauwe betrokkenheid is
EUROWATER in staat om elk

Elektronica/semiconductor
Energiecentrales en stadsverwarming
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Mechanische industrie
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Oppervlaktebehandeling
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Waterleidingmaatschappijen
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Frame gemonteerd CU: RO compacte
installatie; een volledig omgekeerde
osmose systeem met geïntegreerde
voorbehandeling, voorzien op hetzelfde
roestvrij stalen frame - klaar voor gebruik.

Complete waterbehandelingsinstallatie in
container – klaar voor gebruik. Zowel te huur
als te koop.

Preventief onderhoud en periodiek toezicht
op een waterbehandelingssysteem bij een
autofabrikant.
Drukﬁlter, type TFB 14.

Van wateranalyse tot
totaaloplossingen

Service

EUROWATER heeft een ruim assortiment

EUROWATER heeft een internationale verko-

waterbehandelingsinstallaties, waardoor

op- en service-organisatie met een ervaren

we aan bijna elke vraag kunnen voldoen

engineeringsafdeling en servicemonteurs

door het gebruik van standaardmodules.

ter uwer beschikking.

Daarnaast participeren wij ook in speciale
maatwerk projecten. Naast advies en

Voor ons betekent service zowel het oplos-

verkoop kunnen we de montage, de

sen van acute problemen als het plegen

inbedrijf name en het onderhoud volledig

van preventief onderhoud.

in eigen beheer verzorgen.
Onze service kenmerkt zich door het snel

Standaard productenpakket

vaststellen van het probleem en het oplos-

Filtratie

sen daarvan. Onze technische dienst is

Ontharding

zeer deskundig en uitgerust met een ruim

Demineralisatie (ionenwisseling)
Membraanﬁltratie (nano en ro)
Electro-De-Ionisatie (EDI)
Decarbonatatie
Ontgassing
Chemicaliën dosering
Actief koolﬁltratie
UV-desinfectie
Activated carbon ﬁlters
UV-disinfections plants
Selectieve ionenwisseling
Mobiele oplossingen (containers)
Verhuur
Speciale oplossingen (maatwerk)

Omgekeerde osmose installaties in productie voor de aanmaak van ketelvoedingswater bij een farmaceutisch bedrijf.

Onthardingsinstallatie, type SMH 602.

assortiment onderdelen van zowel eigen
fabrikaat als ook de meest voorkomende
externe onderdelen. Zelfs voor installaties
van 25 jaar oud kunnen we nog de originele
onderdelen leveren.

A40A-NLver2.0

Internationaal waterbehandelingsnetwerk
EUROWATER is een internationaal bedrijf
met dochterondernemingen in 14 landen,
die zorg dragen voor onze klanten via
21 lokale vestigingen. Bovendien worden we in de overige Europese landen
vertegenwoordigd door dealers die ook
gespecialiseerd zijn in waterbehandeling.
Als gevolg hiervan beschikken wij over een
breed, wereldwijd netwerk van contacten
en dit positioneert ons als een van de
vooraanstaande leveranciers van waterbehandelingsapparatuur in Europa.
Deze uitgebreide geograﬁsche spreiding
zorgt ervoor dat wij goed bekend zijn
met lokale gewoonten, taal en wettelijke
verplichtingen.
• EUROWATER vestigingen
• Dealers
Internationaal
Contactinformatie kunt u vinden op onze homepage: www.eurowater.com
België
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland

Groot Brittanië
Hongarije
Hong Kong
Ierland
Ijsland
Italië
Letland
Litouwen

Nederland
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië

Rusland
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Wit-Rusland
Zweden
Zwitserland

Geavanceerde waterbehandelingsinstallatie voor de levering
van ultra zuiver water. Dit uiterst zuivere water wordt gebruikt
voor het maken van halfgeleiders en optische onderdelen.
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