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Met de continu strenger wordende milieunormen wordt een veilige wateropslag steeds belang-
rijker. Of u nu op zoek bent naar de mogelijkheden voor de opslag van regenwater, dagvoorraad, 
drainagewater of ontsmet water: Wij hebben voor iedere situatie een op maat gemaakte oplos-
sing.

Voordelen watersilo’s

• Eenvoudige en snelle installatie door alleen handkracht en gestandaardiseerde installatie           

   tekeningen;

• Hoge levensduurverwachting dankzij onze coatings;

• Te combineren met anti-alg spanzeil en anti-alg drijfzeil;

• Leverbaar in diameters van 1,82 tot 30,95 meter en hoogtes van 0,81 tot 4,64 meter;

• Minimale onderhoudskosten.

WATEROPSLAG
Watertechniek

Altijd de beste wateropslag

Afhankelijk van de hoeveelheid water die u wilt opslaan, kiest u voor een watersilo of een waterbassin. 
Beide opties zijn eenvoudig te combineren met een drijfzeil en een afdekzeil tegen algengroei.   
              
We zetten de belangrijkste voordelen op een rij:

Voordelen waterbassins

• Levering op projectbasis, van inmeting middels satellietmeting (GPS) tot en met installatie;

• Op de kruin beloopbaar zonder beschadiging van de folie;

• Te combineren met anti-alg drijfzeil en anti-alg afdekzeil;

• Dijken volledig voorzien van bassin,- en taludfolie;       

• Doorvoeren ter plekke gelast voor het leidingwerk;

• Bassins ook in gerende of afwijkende opbouw mogelijk, met of zonder tussendijk;

• Gas en kwelwater wordt eenvoudig afgevoerd met ontluchtings- of drainageslangen;   

• Plaatsing op bijna elke locatie en in elke vorm mogelijk.
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WATEROPSLAG

Watertechniek

Altijd de beste wateropslag

Horticoop Technical Services heeft jarenlange ervaring met de levering en renovatie en keuren van 
waterbassins en watersilo’s. De bijbehorende grond- en montagewerkzaamheden verzorgen wij 
graag voor u.

Voor opslag van grote volumes water 
wordt vaak gekozen voor waterbassins.

Snel en eenvoudinge installatie van water-
silo’s.


