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Specialisten in Waterbehandeling en Apparatenbouw
Reinders Waterbehandeling en Reinders Apparatenbouw zijn twee gespecialiseerde bedrijven
met een gezamenlijke geschiedenis die teruggaat tot 1926. In de loop der jaren hebben wij
binnen onze specialismen een schat aan kennis en ervaring vergaard. Met deze brochure
stellen wij ons graag wat nader aan u voor.

Wij denken mee
De grote kracht van de Reinders

Water op maat

bedrijven schuilt in het vermogen

Reinders Waterbehandeling legt zich toe op waterbehandeling in de

over de hele linie mee te denken

breedste zin van het woord. Wij ontwikkelen oplossingen op maat

met u als opdrachtgever.

voor zeer uiteenlopende toepassingen, van zwembaden tot industriële

Daarbij kijken wij niet alleen

zuiveringsinstallaties en alles wat u zich daar tussenin kunt voorstellen.

naar het product zelf, maar ook

Daarbij bieden we een compleet pakket, van ontwerp en engineering tot

naar alle praktische aspecten

en met service en onderhoud. Naast totaalprojecten verzorgen we ook

die kunnen bijdragen tot een

deelopdrachten, zoals het installeren van leidingsystemen in materialen

optimaal eindresultaat.

als kunststof, koolstofstaal en RVS.

Nog enkele Reinders-pluspunten
• 	Zeer veel kennis en ervaring in huis
•	Uitstekend opgeleide medewerkers
• 	

Flexibiliteit in planning en productie

• 	Samenwerking met beproefde partners
• 	Eén aanspreekpunt voor het hele project

Vertrouwd vakwerk
Reinders Apparatenbouw levert vertrouwde kwaliteit in onder meer
apparaten, drukvaten, leidingen en leidingdelen volgens klantspecificatie. Het gaat daarbij deels om producten die worden toegepast in
installaties voor waterbehandeling. Daarnaast worden er ook diverse
milieutechnische apparaten gebouwd, zoals toestellen voor thermische
grondreiniging, gaswassers en ontzuringsreactoren.
Bedreven professionals en hoogwaardige productiemiddelen
en methoden staan garant voor vakwerk in alle opzichten.

engineering

|

productie

|

montage

Reinders BV
Koningsweg 33
9731 AR Groningen
T 050 - 54 11 600
F
050 - 54 13 677
E info@reindersbv.nl

|

service

w w w. r e i n d e r s b v. n l

