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over de vloer
met Rob Schoon

Dat Nederland er in het buitenland
goed opstaat voor waterzaken, is min
of meer bekend. Maar waarom kiest een
buitenlands bedrijf soms bewust voor een
oplossing van Nederlands fabricaat? Het
Engelse bedrijf UVO3 Ltd zet al meer dan
12 jaar UV-installaties van de Nederlandse
leverancier Van Remmen UV Techniek
in de markt. Betrouwbaarheid van de
techniek in combinatie met flexibiliteit en
innovatiekracht zijn de sleutelwoorden voor
inmiddels een langdurige samenwerking.

Bewuste keuze voor
Nederlands fabricaat
UV-installatie
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staat is om micro-organismen onherstelbaar

Van Remmen UV Techniek.

drinkwater,” aldus de managing director

te beschadigen. De zogenaamde UV-C

van UVO3. “Na een eerste keuzemoment,

installaties werken met lampen die deze

‘The Dutch team thinks forward and

hebben ze zich vooral verdiept in

golflengte door het te behandelen water

has a flexible approach’

aanvullende desinfectie met behulp

sturen. Een aandachtspunt voor het gebruik

Het was een weloverwogen keuze van UVO3
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