
WATERTECHNIEK
Meer rendement van water 
en voeding met PB tec



De integratie van watertechnische elementen en 
voedingsaspecten vormt een wezenlijk onderdeel 
van onze visie. Met eigen waterspecialisten in vaste 
dienst zijn we gewend om nieuwe teelttechnische 
aspecten continu te vertalen in veranderingen op 
het gebied van watertechniek.

Irrigatie-units in eigen beheer bouwen
Onze installatieteams weten als geen ander hoe ze 
een compleet systeem moeten installeren, zowel 
beregening- als druppelsystemen. Een perfecte 
installatie van het leidingennet garandeert een 
ideaal werkend systeem. We bouwen de irrigatie-
units in eigen beheer en voorzien ze van tanks, 
filters en pompen. 

Hoogwaardig in besturing
Voor de besturing van elk systeem zijn er talloze 
mogelijkheden in systemen. De Multima computer 
met zijn hoogwaardige regeling is een uitstekende 
optie. U kunt ook kiezen voor de speciaal 
ontwikkelde Aqua unit, uitgevoerd met de Aqua 
CX 300 of CX 500 regelaar. Deze zijn eenvoudig te 
bedienen en geschikt voor nagenoeg elke situatie, 
waar ook ter wereld. 

Water en meer
De afdeling Watertechniek levert en installeert niet 
alleen beregening- en substraatinstallaties maar 
ook daksproei-installaties, recirculatiesystemen, 
ontsmettingsapparatuur voor drainwater, boven-  
en ondergrondse wateropslagsystemen en lucht-
bevochtingsystemen. Met PB tec haalt u een 
partner in huis die over elk facet van watertechniek 
kan meepraten. En zo profiteert u van jarenlange 
ervaring op dit belangrijke terrein.

WATERTECHNIEK

www.pb-tec.com

De juiste toediening van water is van groot belang voor de kwaliteit 

van planten, groenten en bloemen. PB tec heeft veel ervaring in de 

toepassing van innovatieve technieken om de plant van water en 

voedingsstoffen te voorzien. Ervaring, die elke dag verder toeneemt: 

nog altijd onderzoekt de afdeling Watertechniek hoe het gebruik van 

water en voedingsstoffen tot de meest efficiënte resultaten kan leiden. 

En hoe de kosten van de inzet van water effectief kunnen worden 

verlaagd.

Meer rendement van water en  
voeding met PB tec

Technology is what we do, innovation is what we live for


