
Service en Onderhoud we love making water work

De watertechnische installatie die zorgt voor een goed en veilig bespeelbaar hockeyveld, een goed beregend 
grasveld of een stofbestrijdingsinstallatie die de kans op een stofexplosie minimaliseert moet het doen op het 
moment dat het nodig is. Om dit te kunnen garanderen is service en onderhoud onontbeerlijk. 

Hiervoor is het mogelijk een Service & Onderhoudscontract af te sluiten waarvan o.a. de uptime en de 
reactiesnelheid onderdeel uitmaken. Uiteraard kan  het onderhoud ook op regiebasis worden uitgevoerd.

Voor meer informatie en referenties kunt u contact opnemen met: 

Voltweg 1, 6662 PT  Elst, Nederland
Postbus 98, 6660 AB  Elst, Nederland
www.aquaco.nl

T + 31 481 377 177
F + 31 481 373 856
E  info@aquaco.nl



Aquaco B.V.

Aquaco B.V. is gestart in 1978 als Barenbrug 
Beregening en maakt inmiddels samen met 
Perrot B.V. onderdeel uit van Aquaco Holding 
B.V. heeft zich ontwikkeld van beregeningsbe-
drijf tot een one-stop shop in watertechniek.

Aquaco B.V. :
•	 Ontwerp
•	 Engineering
•	 Realisatie
•	 Service	&	Onderhoud

Beregeningsinstallaties, stofbestrijding- 
en luchtbevochtingssystemen, fonteinen, 
waterbehandelingsystemen, adiabatische 
koelsystemen, geurbestrijding, wielwassyste-
men. brandbestijdingssystemen en 
veldverwarmingssystemen. 
Onze	visie	is	dan	ook	niet	voor	niets:

We love making water work

De installaties die worden gerealiseerd voor 
een verscheidenheid aan toepassingen heb-
ben met elkaar gemeen dat deze installaties 
bestaan uit in meer en mindere mate dezelfde 
componenten. Deze componenten zijn:
•	 Watervoorzieningscomponent
 Leidingwater
	 Oppervlaktewater
 Bronwater
 Proceswater
	 Regenwater
•	 Zuiveringscomponent
	 Zandfilter
	 Ontijzering	
•	 Distributiecomponent
•	 Besturingscomponent
•	 Verspreidingscomponent
	 Sproeier
 Nozzles
 Kanon
	 Spuiter

Beregeningsinstallaties:
•	 Hockey •	 voetbal
•	 Tennis •	 Golf
•	 Tuinen •	 Daktuinen
•	 Parken

Stofbestrijdingsinstallaties:
•	 Recyclingbedrijven
•	 Bulkverwerkingsbedrijven
•	 Sloopbedrijven

Fonteinen:
•	 Openbare	ruimtes
•	 Bedrijven
•	 Sportterreinen

Waterbehandelingsystemen:
•	 Vijvers en open water, blauwalg preventie
•	 Proceswater industrie
•	 Behandeling diverse waterstromen tot huishoudwater 

Adiabatische koelsystemen
•	 Data centers
•	 Industrie
•	 Supermarkten

Geurbestrijding 
•	 Agrarische sector
•	 Recyclingbedrijven

Brandbestijdingssystemen 
•	 Industrie 
•	 Utiliteit
•	 Natuur 

Veldverwarmingssystemen
•	 Voetbal, Tennis

Product/markt combinaties


