Wij staan
voor water!

Wij zijn uw vakkundige partner op
alle gebieden van waterbehandeling,
water- en afvalwaterzuivering en de
reiniging van watervoerende systemen.
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Door onze decentrale organisatie zijn wij niet alleen snel ter plaatse, maar wij werken
ook hand in hand met onze klanten samen.
Wij hebben een pragmatische stijl van werken: eenvoudig, snel, vakkundig, ervaren,
verantwoordelijkheidsbewust. Daarbij spreken wij een duidelijke, begrijpelijke taal,
zonder onbegrijpelijk vakjargon en wij hebben voor elke vraag van onze klanten het
juiste antwoord.

1 Wij zijn de WWT
Wij zijn een onderneming met erkende en jarenlange ervaring op alle gebieden van
waterzuivering, water- en afvalwaterbehandeling en het schoonmaken van waterhoudende
systemen.
Doordat wij alle dienstverleningen rondom chemie en technologie beheersen hebben wij, in
nauwe samenwerking met onze klanten, de overgang van het familiebedrijf dat het ooit was
naar het kenniscentrum voor watermanagement van nu met succes voltooid.
• Wij plaatsen de klant in het middelpunt van onze ondernemingsprocessen.
• Wij bieden HighTech voor de uitdagingen van morgen.
• Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu.
• Wij geloven in succes door prestatie.
• Wij staan voor hoogste productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en snelheid.

Bij WWT werken wij allemaal samen – met een enorme hoeveelheid passie.

Bezoek ons op het internet op wwt.eu

Ons doel is een langdurig partnerschap, daardoor wordt de rompslomp voor
gemeenschappelijke overlegprocessen geminimaliseerd en een basis voor het
wederzijdse vertrouwen gecreëerd.
Wij gaan daarbij professioneel en direct te werk:
• Analyse en advisering
• Planning en productselectie
• Opleiding en seminars
• Montage en inbedrijfstelling
• Inspectie en instandhouding
• Levering van onderdelen en storingsdienst
Vertrouw op onze “Totaal”service, wij laten u niet alleen.

3 Ons „hart“ – de WWT lab

4 Chemische producten van WWT

De kern van onze expertise ligt in ons onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium. Hier

Water, de oorsprong van al het leven: maar stoffen in het water veroorzaken afzettingen,

ontwikkelen wij niet alleen milieuvriendelijke producten en productieprocessen, maar

zoals bijv. roest, kalk, organische vervuilingen enz. Door onze producten worden deze

wij beoordelen uw milieuvriendelijkheid voortdurend opnieuw. De vervulling van

afzettingen verhinderd of verwijderd. Wij richten ons daarbij niet alleen op hoogste

geldende milieuvoorschriften is bij ons vanzelfsprekend.

kwaliteit en een goede prijs-prestatieverhouding, maar vooral op milieuvriendelijkheid.

Doel van onze inzet voor het milieu is:

Wij bij Water & Wastewater Technic WWT GmbH zorgen voor perfect hygiënisch water
met onze producten:

• Hulpbronnen te sparen en spaarzaam te werken
• Milieuschade te vermijden

• Corrosiebeschermende middelen

• Gevolgen voor het milieu zo klein mogelijk te houden

• Hardheidstabilisatoren
• Biocides

Naast de ontwikkelingstaken vervullen wij ook chemisch-analytische taken. Onze

• Ontsmettingsmiddelen

gekwalificeerde laboranten werken met de modernste apparaten. Wij controleren

• Reinigingsproducten

onder andere water, vaste stoffen en coupons, daardoor kunnen wij de actuele toestand

• Ontvlokkingsmiddellen

van uw systemen vaststellen, omgevingsinvloeden detecteren en u individuele

• Zuurstofbindmiddelen

productadviezen geven.

• Ontschuimers

Wij geloven in een harmonieuze co-existentie van chemie en milieu.

Wij adviseren u graag uitvoerig.

Bezoek ons op het internet op wwt.eu

5 Technische producten

6 Bouw speciale installaties

U als klant staat in het middelpunt van ons dagelijks werk.

U hebt een specifiek probleem? In nauw overleg met u ontwikkelen, construeren en

Klantgerichtheid betekent voor ons, onze klanten vakkundig

produceren wij speciale installaties en complete systemen zoals:

te adviseren, ze te begrijpen, zich met hun doelstellingen te
identificeren, hun werk uit handen te nemen en kosten te

• Zweefbedontharding en ontzilting

besparen.

• Ultrafiltratie-installaties
• Electrode-ioniseringsinstallaties

Met technologische deskundigheid en innovatieve kracht zet

• Zuiveringsinstallatie voor ijzer en mangaan

WWT spraakmakende ideeën om in werkelijkheid en zet zij

• Actief koolstoffilter

nieuwe standaarden.

• Neutralisatie-installaties

Wij voldoen aan de hoogste eisen, overtuigt u zichzelf.

Uw eisen plaatsen wij daarbij zonder beperkingen in het middelpunt van onze
bedrijfsmatige aanpak. Tegelijkertijd bekijken wij uw taak altijd uit het totale
perspectief en ondersteunen u bij de omzetting van de gewenste uitdaging.
Hoe moeilijker de taakstelling, des te creatiever worden wij.

Wij bieden de meest uiteenlopende technische oplossingen:

Andere producten in ons assortiment:

Dat bieden technische oplossingen van WWT u:

• Drinkwatersystemen

• Buis- en systeemscheiders

• Kostenreductie

• Stoomketels

• Filtratie

• Systeemoptimalisatie

• Bevochtigingsystemen

• Ionenwisselaar

• Technologie van de toekomst

• Sprinklerinstallaties

• Membraantechniek

• Productiviteitsstijging

• Koel-, koud- en warmwatersytemen

• Ontziltingstechniek

• Betrouwbaarheid

• Recyclingwater

• Doseertechniek

• Besparing op resources

• Afvoerwatersystemen

• UV-ontsmettingsinstallaties

• Behoud van waarde
• Milieubescherming

Bezoek ons op het internet op wwt.eu

7 WWT testkits voor nauwkeurige resultaten
Voor de controle en bewaking van waterhoudende installaties bieden wij u meet- en
analyse-apparaten als “Testkits” aan. Met deze eenvoudige tests kunnen de stoffen in het
water bepaald en de effectiviteit van de gebruikte producten gecontroleerd worden. Het
gebruik ter plekke is snel en eenvoudig en kan door een ieder worden uitgevoerd. Door
dagelijkse of wekelijkse metingen kunt u uw installaties of bedrijfslocaties voortdurend
controleren en veranderingen vroegtijdig detecteren.
Testkits zijn er bijvoorbeeld voor de controle van:
• Totale hardheid
• Carbonaathardheid
• Resthardheid
• Ijzergehalte
• pH-waarde
• Kiemgetaltest
• Chloride, sulfaat, sulfiet

Bezoek ons op het internet op wwt.eu

8 Chemische reiniging door WWT

9 Effectief Vastgoedbeheer

Een chemische reiniging met onze producten voor ontkalking, ontroesting, desinfectie en

Onze gebouwenservice is het logische vervolg in onze servicefilosofie. Om een goede

ontvetten, zorgt voor een optimale toestand van uw systemen en voor zuiver, hygiënisch

atmosfeer in uw onroerend goed te garanderen, is continue onderhoud en reparatie van de

water. Het begint met een nauwkeurige inspectie van uw installatie, samen met een

aanwezige watersystemen van essentieel belang.

individuele en vakkundige advisering. Aansluitend werkt ons laboratoriumteam een
nauwkeurig beeld uit van de situatie en bepaalt op basis van de bevindingen een passend,

Wij zorgen ervoor dat in uw gebouw alles probleemloos werkt. Een juiste en individuele

effectief reinigingsproduct. Met moderne speciale apparatuur reinigen en desinfecteren

verzorging van uw onroerend goed verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebouw, zorgt

onze gekwalificeerde servicetechnici uw systemen. Wij bieden naast chemie en technologie

voor betere verhuurmogelijkheden, garandeert het waardebehoud, verlengt de levensduur

ook langdurig ondersteuning en complete conceptoplossingen uit één hand.

en vermindert de exploitatiekosten.

Uw resultaat:

Wij werken in overeenstemming met:

• Geen afzettingen of micro-organismen

• DIN 31051 - onderhoud

• Vermijding van verstoring van de productie

• VDMA 24176 - inspectiewerkzaamheden

• Besparingen van hulpbronnen en kosten

• VDMA 24186 - onderhoudswerkzaamheden

• Behoud van waarde en systeemoptimalisatie

• §62 WHG - reinigingswerkzaamheden

10 Het bereiken van doelen

11 Certificering maakt het verschil

12 Vakorganisaties

Wij bouwen op de professionele en persoonlijke vaardigheden van onze medewerkers, op

Kwaliteits- en milieubeheer is in de laatste jaren wereldwijd een centrale factor van econo-

de bereidheid zich voor de onderneming te engageren en zich met de bedrijfsdoelstellin-

misch ondernemen geworden. Met de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

gen te identificeren. Alleen met goed opgeleide en gemotiveerde collega‘s kunnen wij de

volgens ISO 9001 hebben wij alle operationele procedures onder de loep genomen en

Als dienstverlener op het gebied van “installatiegerelateerde waterbescherming” is de FGMA

prestaties bieden die onze klanten van ons verwachten. Dit wordt ook weerspiegeld in onze

geoptimaliseerd. De van daaruit verbeterde organisatie zorgt voor nog meer

toegewijd aan preventieve milieubescherming. Gecertificeerde partnerbedrijven van de

bedrijfsfilosofie: een platte hiërarchie, een goede werkrelatie op alle gebieden, een maxi-

betrouwbaarheid, motivatie en klantgerichtheid. Zij ondersteunt ons bij het streven

FGMA, zijn specialisten die zorgen voor lekkagevrije en vakkundig gemonteerde machines en

mum aan persoonlijke verantwoordelijkheid en veel ruimte voor iedereen.

ons continue verder toe ontwikkelen en aan hoogste eisen tegemoet te komen.

installaties, zie www.fgma.de.

Maar de menselijke kant omvat ook onze klanten, partners en leveranciers. Wij geloven in

Het milieumanagementsysteem ISO 14001 is een uiting van onze jarenlange betrokkenheid

wederzijds inzicht, een ontmoeting op voet van gelijkheid, onafhankelijk van de nationali-

op het gebied van milieubescherming. Bij de inspectie van alle ondernemingsprocessen

teit, het geslacht of de hiërarchie, want wij weten dat alleen door samenwerking doelstel-

werd geconstateerd dat onze milieubeschermingsmaatregelen voorbeeldig zijn, dit blijkt

lingen kunnen worden bereikt.

bijv. uit onze installatie voor zonne-energie op het dak, cursussen voor zuinig rijden enz.

De vakorganisatie Gebäude-Klima e. V. (FGK) verricht al meer dan 30 jaar uitgebreide taken

Toch hebben wij het ambitieuze doel onze milieubijdrage en de ecologische kwaliteit van

op het gebied van informatie, voorlichting en openbare betrekkingen op het gebied van

onze producten nog verder te verbeteren.

airconditioning- en ventilatietechniek. Doelstelling is de klimaatverbetering in ruimtes en

Bij WWT werken wij allemaal samen – met een enorme hoeveelheid passie.

FGMA - Fachbetriebsgemeinschaft Maschinenbau e. V.

FGK - Fachverband Gebäude-Klima e. V.

de ondersteuning van het onderzoekswerk op dit gebied. Daarbij wordt de FGK door talrijke
Wij creëren de veiligheid die u nodig heeft, vertrouw op ons.

ondernemingen, instellingen en organisaties ondersteund, zie www.fgk.de. Als lid van het FGK
hebben wij ons in een Erecode strikt verplicht tot zeer strenge kwaliteitscriteria, tegelijkertijd
zijn wij volgens §62 WHG gekwalificeerde specialist.

Bezoek ons op het internet op wwt.eu

www.von-wassermann.de

Wij verheugen ons
op uw aanvraag:

Water & Wastewater Technic WWT GmbH
Staufenstraße 5
D-74385 Pleidelsheim
Telefoon: +49 (0) 7144 / 8188 - 0
Telefax: +49 (0) 7144 / 8188 - 200
E-Mail:

info@wwt.eu

Web:

www.wwt.eu

