Our World is Water
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Ren vannbehandling siden 1936
SILHORKO-EUROWATER A/S ble grunnlagt i

Vi er et uavhengig konsern med 200 selv-

1936. Det hele begynte med fremstilling av

stendige og erfarne medarbeidere.

filteranlegg for rensing av vann til andels-

Av dette er halvparten beskjeftiget ved

meieriene. Etter dette er der opparbeidet

vårt hovedkontor og fabrikk i Danmark.

Driftssikre anlegg
- med garanti
EUROWATER fremstiller driftssikre vann-

en unik og omfattende ekspertise og kunnskap om vannbehandling. Vår kundekrets

I mer enn 25 år har vi levert vannbehand-

behandlingsanlegg med lang levetid.

teller bedrifter innen de fleste bransjer.

lingsanlegg til Norge. Salget har til 2004

Basisen er solid viten om vannbehand-

vært forestått av lokale vannbehand-

ling, så vel teoretisk som praktisk, samt

Våre aktiviteter er konsentrert om

lingsfirmaer og under SILHORKO navnet.

gjennomprøvde og anerkjente teknolo-

utvikling, fremstilling og markedsføring

EUROWATER AS vil fremover ivareta

gier og komponenter.

av totale vannbehandlingsmetoder. Vårt

kontakten til hele det norske vannbe-

brede produktprogram omfatter vann-

handlingsmarkedet og anleggene vil bli

Våre ingeniører arbeider kontinuelig

behandlingsanlegg til samtlige industri-

solgt under navnet EUROWATER.

med utvikling og forbedring av produkter
og løsninger. Dette skjer i tett samarbeid

virksomheter, institusjoner, vannverk,

med underleverandører og kunder.

kraft- og fjernvarmeverk, sykehus og

Internasjonalt er vi representeret i de

laboratorier samt tallrike andre bransjer.

fleste europeiske land, enten via egne
datterselskaper eller lokale forhandlere.

Etter mange års erfaringer med seriefremstilling og moduloppbygging av

Vannbehandling på tvers av bransjene
anvendelsesområder – tradisjonelle

og stort engasjement, i stand til å løste

så vel som spesielle.
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Glassindustri
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Overflatebehandling
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Tekstilindustri
Kjemisk industri
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Maskinindustri

Kjølevann
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Kjelvann

Andre

Landbruk og gartnerier
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Elektronikkindustri
Bilindustri

●

Kraft- og fjernvarmeverk
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Vannverk
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Institusjoner
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Sykehus og laboratorier

●

Vaskerier
Andre bransjer

●
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anlegg, kort leveringstid og ikke minst
konkurransedyktige priser.

Skyllevann

Bransjer

Fjernvarmevann

produktprogram, mange års erfaring

Prosessvann

oppgaver innen utallige bransjer og

Drikkevann

EUROWATER er, i kraft av sitt brede

standardsystemer garanteres driftsikre
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Omvendt osmoseanlegg
type EUROTEC 01-3.

Rutinemessig serviceettersyn av vannbehandlingsanlegg hos bilprodusent.

Service

Komplett vannbehandlingsanlegg
innbygget i container – ferdig til bruk.
Tilgjengelig for leie eller salg.
Trykkfilteranlegg TFB 14.

EUROWATER har en dekkende salgs- og

Fra vannanalyse
til nøkkelferdige
løsninger

serviceorganisasjon med velutdannede

EUROWATER tilbyr vannbehandlingsan-

Service innebærer løsning av så vel

legg som individuelt kan sammensettes

akutte behov som løpende og forbyg-

og utbygges etter behov og vi påtar oss

gende vedlikehold.

ingeniører og serviceteknikere som alltid
er parate til å engasjere seg i kundens
problemer.

gjerne spesialoppgaver. Foruten rådgivning og salg, tilbyr vi prosjektering,

Vår service kjennetegner hurtig identifika-

installasjon, oppstart og service.

sjon og løsning av problemet. Vi stiller
med kompetente serviceteknikere og
våre servicebiler er utstyrt med et stort

Standard produktprogram

utvalg av reservedeler, hvorav hoved-

Trykkfilteranlegg

parten er egenproduksjon. Det leveres

Bløtgjøringsanlegg
Demineraliseringsanlegg

Bløtgjøringsanlegg SMH 602.

fortsatt reservedeler til anlegg som er
mer enn 25 år gamle.

Omvendt osmoseanlegg
Mixed-bed anlegg
Nanofiltreringsanlegg
Filtreringsanlegg
Avkarboniseringsanlegg
Avluftere
Doseringspumper
Aktiv kull-filteranlegg
UV anlegg
Elektrodioniseringsanlegg
Selektive ionebyttere
Containeranlegg
Utleieanlegg
Spesialanlegg

Produksjon av omvendt
osmoseanlegg for
behandling av kjelvann
hos en farmasøytisk
virksomhet.

Vannbehandling over alle grenser
EUROWATER er et internasjonal konsern
med for tiden 19 egne salgs- og servicekontorer i 12 land. I tillegg samarbeider vi
med lokale vannbehandlingsspesialister
rundt om i verden. Det internasjonale
kontaktnettet utgjør fundamentet for en
bred erfaringsutveksling og plasserer oss
blant de ledende i Europa.
Det brede geografiske samarbeidet betyr
dermed, at lokale skikker, språklige og
lovmessige forhold er velkjente.

EUROWATER kontorer
Forhandlere

Belgia
Bulgaria
England
Estland
Finland
Frankrike
Hellas

Holland
Hong Kong
Irland
Island
Italia
Latvia
Litauen

Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Slovakia
Spania

Sveits
Sverige
Tsjekkia
Tyskland
Østerrike

Avansert vannbehandlingsanlegg for levering
av ultrarent vann Vannet brukes til fremstilling
av halvledere og lyslederkomponenter.

EUROWATER AS
Tjernsliveien 10
N-3538 Sollihøgda
Telefon: +47 32 13 56 30
Telefax: +47 32 13 56 31
rnh@eurowater.no
www.eurowater.no
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Internasjonalt
Adresser og telefonnummer finnes på vår hjemmeside.

