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WIE ZORGT
VOOR
UW WATER?
BWT doet dat voor u...
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Visie en
R&D
Door de toenemende bevolkingsgroei, de
klimaatveranderingen en de stijgende vraag
naar veiligheid en gezondheid zal de vraag
naar water groeien. Waterbehandeling zal dus
ook nog aan belang winnen in de toekomst.
De Best Water Technology groep is vooruitstrevend in watertechnologie. Door overnames
wordt het productportfolio continu uitgebreid.
BWT bouwde expertise op in verschillende
sectoren: de industrie, de gastronomie, de zorgsector, de farmaceutische sector en uiteraard
ook bij huishoudens.
Momenteel staan er wereldwijd meer dan
5000 medewerkers voor u klaar en werken de
BWT R&D centra hard aan de ontwikkeling van
nieuwe producten.
Elke klant is uniek en heeft een andere
motivitatie om te kiezen voor waterbehandeling.

BWT denkt graag met u
mee...
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BWT

SAMEN WERKEN
aan succesvolle resultaten
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BWT
Belgium
Vanuit ons lokaal kantoor leveren wij u de beste
diensten op gebied van verkoop, dienst na verkoop,
business support en administratieve diensten. Met meer
dan 60 medewekers geven wij advies over waterbehandeling voor huishoudens, de zorgsector, commerciële gebouwen, de voedingssector, de pharmaceutische sector, de
gastronomie en de industrie.
Ons breed productgamma staat ons toe de beste match
te vinden voor elk project. Ons gepersonaliseerd advies
stopt niet na de verkoop, we gaan ook na uw aankoop u
verder blijven ondersteunen qua onderhoud.
Zoekt u een partner voor uw waterbehandelingsproject?
Dan helpen wij u graag verder!

Rob de Bruijn

General Manager BWT Belgium NV & BWT Nederland BV
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PATENTTECHNOLOGIE
Met deze gepatenteerde filtertechnologie
gaat BWT een stapje verder qua gezond drinkwater.

De filters van BWT zuiveren niet alleen het
leidingwater. Ze voegen er ook
magnesium aan toe.
Magnesium is een mineraal dat o.a. zorgt
voor minder hoofdpijn, spierpijn en
slapeloosheid. Veel volwassenen hebben een
magnesiumtekort en kunnen d.m.v. het
drinken van water, dat verrijkt is met
magnesium, hun dagelijkse behoefte gaan
aanvullen...op een natuurlijk manier!
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Proef het
verschil!
En omdat smaken verschillen...
Omdat magnesium ook een smaakdrager is, kan u het
water ook perfect gebruiken voor thee, koffie en andere
bereidingen. Het zal de smaak van groenten, kruiden, thee
en koffiebonen alleen maar versterken en verbeteren.
En er is meer. U hebt de keuze !
Het meertrapsfilterprocédé zorgt niet enkel voor magnesium
mineralized water. Er is ook een waterfilter die naast magnesium ook zink toevoegt, de bouwstenen van het lichaam, een
heil voor alle lichaamsfuncties. Of een waterfilter die zorgt
voor alkalisch water met een verhoogde pH waarde, dat je
lichaam helpt te ontzuren.
Het water heeft niet alleen een betere smaak en meer
mineralen, het is ook duurzaam. Met 1 filterelement kan je tot
120 plastic 1l flessen per maand doen besparen.

bwt.com
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GENIETEN
VAN WATER
bij u thuis

Elk gezin verbruikt dagelijks liters water. In België is
de waterkwaliteit goed, alleen kan chloor de smaak
van drinkwater beïnvloeden en kalk nadelige
gevolgen hebben voor de levensduur van uw
apparatuur, leidingnetwerk en u ook onnodig veel
chemische schoonmaakproducten doen kopen.
In heel veel regio‘s is er een loden of sterk verouderd
leidingnetwerk werkt. Aangezien u het drinkwater
voor allerlei toepassingen gebruikt, heeft u het
graag zo zuiver mogelijk.

Denk daarom voor uw gezin aan:
•
•
•
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water besparen
water zuiveren
water kalkvrij maken

Water
voor het
hele gezin

ook u kan uw watergebruik
optimaliseren
Genieten van zijdezacht water kan u doen door het
plaatsen van een BWT-waterontharder. Hij verwijdert
kalkdeeltjes uit leidingwater. Hierdoor geniet u van bescherming en comfort.
Daarnaast kan u in de keuken genieten van een
betere smaak van leidingwater door de plaatsing van
een filter onder het aanrecht. Hij verwijdert chloor,
vuildeeltjes en zware metalen uit het water, en voegt
magnesium toe.
Gaat u grondig verbouwen of een nieuwe woning
bouwen? Hou dan zeker rekening met de opvang en het
hergebruik van regenwater. Mits een kleine investering
kan u uw regenwater filteren en gebruiken voor tal van
huishoudelijke toepassingen.
Heeft u andere specifieke vragen over uw
huishoudelijk waterverbruik? Neem contact met ons op.

bwt.com

12

BWT

UW WATER,
ONZE ZORG.
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Ook in de zorgsector en voor de publieke
sector speelt water een belangrijke rol.
Als het gaat om de levensduur van uw apparatuur, hygiënische kwaliteitseisen of
besparingen op onderhoudskosten, dan is een waterontharder een interessante
overweging. Maar niet alleen het sanitair waterverbruik vraagt om de nodige
aandacht, ook specifieke afdelingen in een ziekenhuis vragen een bepaalde
waterkwaliteit: de keuken, het labo, de nierdialyse.
Wilt u ook voor uw CV-installatie de onderhoudskosten sterk verminderen? Moet u
regelmatig boilers of warmtewisselaars vervangen? Dan is kalk vast de boosdoener. Voorkomen is beter dan genezen. Dat kan eenvoudig door uw CVinstallatie op te vullen met de juiste waterkwaliteit.

bwt.com
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WATER IS
FUNDAMENTEEL
VOOR DE INDUSTRIE
BWT
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Water speelt een sleutelrol

kostefficiënte manier. Bij “chemicaliën voor waterbehandeling” gaat het om meer dan de verkoop van een

Gebruikt u voor het testen van uw productieproces

product. De BWT productspecialisten voeren ter plaat-

water? Of is water een essentieel deel van de afwerking

se wateranalyses uit en zijn onmisbare partners in het

van uw product. Uw motivatie om water te behandelen

geven van advies op maat.

kan veelzijdig zijn. En kan bijdragen tot het reduceren
van onderhoudskosten, het hergebruik van water of kan
u helpen om storingen op uw installaties te voorkomen.

BWT zorgt voor producten van onberispelijke kwaliteit.
Zij worden geproduceerd in onze eigen productiesites.

Naast alle apparatuur voor het behandelen van water,

Een groot aantal producten is biologisch afbreekbaar.

zoals filters, ontharders, omgekeerde osmose e.d. heeft

En BWT levert uitsluitend geregistreerde biociden. Er is

BWT een eigen serviceafdeling die het onderhoud op uw

een volledige integratie van de REACH- verordening

installatie verzorgt.
We hebben tal van referenties in stoomketelbehandeling,
BWT beschikt over een compleet assortiment aan

koeltorenbehandeling en andere industriële

chemicaliën en doseersystemen om uw water-

watertoepassingen.

behandeling te laten functioneren op de meest

Enkele referenties

16

BWT

WATER
VOOR
PHARMA
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Ultra zuiver
BWT biedt een volledig productgamma voor de
behandeling van drinkwater, zowel inkomend water als
water op een verbruikspunt kan behandeld worden.

ZEER PURE
WATERKWALITEIT

Naast apparatuur bestaan er ook opvolgingssystemen,
systemen voor opslag en verdeling van water.
Om een maximale betrouwbaarheid te kunnen bereiken
in soms moelijke omstandigheden bestaan er
aangepaste installaties en filters om de voorbehandeling van water te doen. BWT ondersteunt in de
keuze van de installatie, de voorbereiding, de plaatsing
en het onderhoud.
Hierdoor hebben de waterbehandelingsspecialisten
van BWT wereldwijd al veel mooie projecten mogen
realiseren.

bwt.com
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BWT

WATER VOOR DE
GASTRONOMIE
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Kies voor optimale smaak
en bescherming!
» Voor koffie en thee
» Voor schone vaat
» Voor bevochtiging van voedsel
» Ter bescherming van uw koffiemachine
» Voor de levensduur van uw apparatuur in de keuken

We ROCk your water!

BWT water+more is de eerste waterfilterfabrikant in de
wereld die zich specialiseert op de smaak van water en
oplossingen kan bieden voor elk probleem met water.
Wij bieden technische oplossingen die uw apparatuur
beschermen tegen o.a. kalk en andere water gerelateerde
afzettingen.
Daarnaast hebben wij ook filterpatronen in ons assortiment welke voor een ware smaaksensatie zorgen. Wat uw
ingaande waterkwaliteit ook is, de filterpatronen van BWT
water+more kunnen ingezet worden om uw waterkwaliteit
en smaak voor al uw koude en warme dranken te optimaliseren. Maar ook om de vaat te doen glanzen en zo het
meest hygiënische resultaat voor uw klant neer te zetten.
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BWT

HYGIËNISCH
EN SMAAKVOL
KRAANWATER
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Smaakvol water voor uw
medewerkers en klanten
» Aangesloten op leidingwater, lokaal behandeld
» Bruisend en plat water, al of niet gekoeld
» uv-lamp biedt hygiënisch water
» Afvullen van glazen en/of karaffen via portion control
» Filters met mineraaltechnologie, Mg & Zn.

Zoekt u een oplossing om uw medewerkers en
klanten water aan te bieden? Dan kan uit een
keuze aan verschillende toestellen, u de juiste
oplossing aangeboden worden. Zo is er voor elk
bedrijf of instelling een mogelijkheid om te kiezen
in functie van de behoefde capaciteit en smaak,
in stand alone opstelling, op- of inbouw.
BWT zorgt voor een esthetische overgang van
wegwerp naar hergebruik, ze biedt een uitgebreid gamma aan karaffen en drinkflessen in glas
of kwalitatief BPA-vrije, Tritan.
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BWT

BOEK UW
AFSPRAAK
ONLINE
BW T.COM

BWT geeft u de

BESTE
SERVICE

BWT, Best Water Technology, heeft de beste technologie in
huis en stelt die graag ten dienste van de klant. Of het nu
gaat over een herstelling, een onderhoudscontract of een
indienstname...BWT staat altijd voor u klaar.

Wateranalyse versus situatieanalyse
Elk waterbehandelingsproject is anders omdat elk bedrijf en
elk gezin specifieke behoeften heeft. BWT is een partner die
graag met u meedenkt. Op basis van een hardheidsanalyse
of een meer uitgebreide wateranalyse, en de behoeften van
de klant, wordt de juiste waterbehandeling voorgesteld.

De waterontharder bij u thuis
U kan rekenen op een gratis indienstname door BWT. De
technieker doet een controle van uw waterbehandelingsinstallatie en zet uw toestel dan in werking.
Indien u wenst, kan u ook een jaarlijks onderhoudscontract
afsluiten.

23

BWT-waterbehandelingsinstallaties voor
bedrijven

Productregistratie en garantie

Ook daarvoor verleent BWT u graag de indienstname van

worden via de BWT@Home applicatie. O.a. de water-

uw installatie en u kan ook kiezen voor een onderhouds-

ontharders, filters, waterkannen, kraan onder het aanrecht en

contract. Voor installaties die kritiek zijn voor de werking van

poolrobotten. De applicatie stuurt reminders i.v.m. onderhoud

uw bedrijf of organisatie kan u ook beroep doen op een

en en draagt zo bij aan een langdurig goed functionerend

weekenddienst. De herstellingen van uw BWT-installatie

BWT-toestel.

Tal van huishoudelijke producten kunnen geregistreerd

kunnen uitgevoerd worden door onze dienst na verkoop.

Online service

Standaard heeft u recht op 2 jaar garantie, voor
sommige BWT-producten zoals bepaalde filters en water-

Interventies kunnen online aangevraagd worden. Eén van

ontharders krijgt u een verlengde garantie bij het afsluiten van

onze medewerkers neemt dan contact met u op. U kan ook

een onderhoudscontract.

zelf contact opnemen met ons callcenter.

CONTACTEER
ONS OP
02 758 03 11
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