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De BUWAdome is het nieuwste daksysteem voor kleine en middelgrote watertanks tot een diameter 
van 15 meter. De BUWAdome is een uniek zelfdragend aluminium dakframe met een gesloten af-
dekking. Het daksysteem kan op zowel bestaande als op nieuwe watersilo’s worden gemonteerd en 
is tevens beschikbaar voor alle merken watersilo’s met een minimale vereiste plaatdikte van 1mm.

BUWADOME 

Watertechniek

Dankzij de BUWAdome hebben weer en klimaat geen invloed meer op de waterkwaliteit en voor-

komt zo algengroei. De afdekking beschermt tevens tegen UV-licht, vuil en is vogelproef.

Op basis van de behoefte van de klant kunnen er verschillende afdekkingen worden gebruikt op het 

aluminium frame. Leverbaar in hoogwaardig versterkt PVC-doek met mangat.

LICHTGEWICHT SILO-AFDEKKING 
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 • Aluminium frame, voor bestaande en nieuwe   
 watersilo’s tot een diameter van 15 meter;
 • BUWAdome naast BUWAtanks ook beschikbaar 
voor andere merken watersilo’s;
 • Frame kan optioneel ondersteund worden door 
een aluminium paal (verplicht boven 10 diameter)
 • Versterkt PVC-doek eventueel voorzien van een 
mangat om de silo te kunnen betreden;
 • De afdekkingen worden door middel van een buis 
door een zoom getrokken, deze buis wordt door 
ratelspanners afgespannen aan de silo.

BUWADOME

Watertechniek

• Regen, algengroei en vuil wordt buiten de silo 
gehouden wat leidt tot een hogere kwaliteit water;
• Een lichte constructie waardoor er een geringe 
belasting is op de water silo;
• Een snelle montage;
• Een betaalbare oplossing om water silo’s volle-
dig af te dekken;      
• Voor elke type water silo tot een diameter van 15. 

Kenmerken:

Voordelen:


