Η δραστηριοποίησή
της αΦοράτουςτομείςΔιαχείρισηςAπoρρι~μάτων.
'Υδρευσηςκαι Αποχέτευσηςκαι
απευθύνεται
στο σύνολοτωνενδιαΦερομένων
φορέων:
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ΙδιωτικέςΕπιχειρήσεις
ΔημόσιουςΟργανισμούς
Τοπική Αυτοδιοίκηση(ΟΤΑ)
Εταιρείεςτου ευρύτερουδημόσιουΤομέα
ΤεΧVΙKέςΕταιρείες
Βιομηχανία
Τουριστικές Επιχειρήσεις
Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Παρέχεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και υπηρεσίες υΨηλού επιπέδου για οποιοδήποτε σχετικό με το
περιβάλλον θέμα ή πρόβλημα σας.

Εξειδικευμένοι
μηχανικοίβρίσκονταισε μόνιμηβάσηστη διάθεσησας για να σας ακούσουνκαι να σας προτείνουν
την βέλτιστηλύση,ανεξάρτητααπό το μέγεθοςτου projectσας.
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ΗWASTE& WATERπαρέχει:
ΕΡΓΑ"ΜΕΤΟ ΚΛΕΙΔΙΣΤΟ ΧΕΡΙ"
Η εταιρείαμαςμελετάκαι κατασκευάζειέργαπεριβάλλοντοςόπως:
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ΜονάδεςΕπεξεργασίας
Βιομηχανικών
Λυμάτων
ΜονάδεςΕπεξεργασίας
ΑστικώνΛυμάτων
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Μονάδες
Παραγωγής
Βιομηχανικού
Νερού

.
.

Διυλιστήρια
ΠόσιμουΝερού
ΜονάδεςΑνακύκλωσης
ΑστικώνΑποβλήτων

.

Μονάδες
Αξιοποίησης
Αστικών
καιΒιομηχανικών
Αποβλήτων
απότονβασικόσ.χεδιασμό
καιτηναδειοδότηση
έωςτηνθέσησε

ΛΕIΤΟΥΡΓιΑ
ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Παρέχονταιυπηρεσίες πλήρους λειτουργίας και συντήρησης
εγκαταστάσεωνβιομηχανιών και ΟΤΑ

είτε αυτές έχουν

κατασκευασθεί
από την εταιρείαμας είτε όχι. Κατάκύριο λόγο,
αντικείμενο
τωνυπηρεσιών
αυτώναποτελούν
βιολογικοίκαθαρισμοί,
μονάδεςπαραγωγήςνερού και εργοστάσιαανακύκλωσης.Για
τέτοιουείδουςσυνεργασίες
υπό μορΦήoutsourcing
η εταιρείαμας
δεσμεύεταινα λειτουργήσειτην αναλαμβανόμενη
εγκατάσταση
σύμΦωναμε τις προβλεπόμενες
από τηννομοθεσίαπροδιαγραΦές
καιπαρέχειγι'αυτότις καλύτερες
εγγυήσεις
θέλοντας
να αξιοποιήσει
τηνσχετικήμετο θέμαεμπειρίατης απότο εξωτερικό.

ENGINEERING
& CONSULTlNG:
Ο περιβαλλοντικός
εξοπλισμόςαπαιτείτις περισσότερεςΦορές
εξειδικευμένο σχεδιασμό για την αξιόπιστη απόδοση των
μηχανημάτων.
Η W & W αναλαμβάνει
τηνλεmομερήεξέτασηόλων
τωνπαραμέτρων,
μεστόχοτηνβέλτιστη
τεχνικοοικονομική
λύση.
Επιπλέονπαρέχονταισυμβουλευτικές
υπηρεσίεςαπό εξειδικευμένους συνεργάτεςγια οποιοδήποτεπρόβλημα σχετικά με το
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περιβάλλον,
όπως:
Εξεύρεση
εξειδικευμένων
συνεργατών
και εταιρειών

.

τουεξωτερικού
Βοήθειαστηνδημιουργία
επιχειρηματικών
σχημάτων
ΕκπόνησηΦακέλων
για κοινοτικάκαισυναφήπρογράμματα
Προετοιμασία
διαγωνισμών
δημοσίουκαι εκπόνησηΦακέλων
προσΦοράς
Έρευνααγοράςγια θέματαπεριβάλλοντος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΧΕΤιΚΕΣ
ΜΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παρέχονται
στοσύνολοτουςοι ακόλουθεςυπηρεσίες:
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Wate~
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Συλλογήκαι μεταΦορά
βιομηχανικών
αποβλήτων
Αδρανοποίηση
καιδιάθεσηιλύοςβιολογικών
καθαρισμών
Υπηρεσίεςεκκένωσης
βόθρωνκαι μεταΦοράς
λυμάτων

Οι ενλόγωυπηρεσίες
παρέχονται
απόεξειδικευμένο
προσωπικόκαι
lι

[

Συλλογήκαι μεταΦορά
αστικώναποβλήτων

υπερσύΥχρονο
εξοπλισμό,
εποmεύονται
δεαπότουςμηχανικούς
της
εταιρείαςμας.

Επίσης
η WASTE& WΑTERδιαθέτει:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Σεδιαρκήσυνεργασία
μετουςμεγαλύτερους
κατασκευαστές
τουκλάδου,αναλαμβάνουμε
τηνταχύτατη
εισαγωγήκαι
εγκατάσταση
οποιουδήποτε
εξειδικευμένου
μηχανήματος
ή προϊόντοςγιατοντομέατουπεριβάλλοντος.
ΠροσΦέρουμεταχύτατη
παράδοσηκαι εξειδικευμένο
aftersalesserνice.Ο εξοπλισμόςπροσΦέρεται
επίσηςμε leasingκαι ιδιαίτερα ευνοϊκούςόρουςχρηματοδότησης.
Ενδεικτικά
αναΦέρονται:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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ΜονάδεςαΦαλάτωσης
Συστήματα
επεξεργασίας
νερού(ΦίλτΡανση,
συστήματα
ενεργούάνθρακα,
αποσκληρύνση,
αντίστροΦη
όσμωση,κλπ.)
Εξειδικευμένα
συστήματα
παραγωγήςυπερκάθαρου
νερούγιατηνβιομηχανία

Προϊόντα
καθαρισμού
δεξαμενών
καιδικτύων
νερού
Προϊόντακαθαρισμού
γεωτρήσεων
Ειδικάαναλώσιμα(πολυηλεκτρολύτες,
ειδικάπρόσθετακλειστώνκυκλωμάτων
καιπύργωνΨύξεως,
κλπ.)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Μονάδεςεπεξεργασίας
λυμάτων(compact,
συμβατικές,
τριτοβάθμιες
μεδυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης
του
επεξεργασμένου
λύματος)
Μονάδεςεξάτμισηςγια ειδικέςεΦαρμογές
(μεταλλοβιομηχανία,
βιομηχανία
χρωμάτων,
ειδικάαπόβλητα)
Μονάδεςπαραγωγήςβιοαερίουειδικάγιατηνβιομηχανία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Εξοπλισμόςσυμπίεσηςκαι μεταΦοράς
αποβλήτων

Εξοπλισμός
επεξεργασίας
στραγγιδίων
γιαχΥΤΑ
Εξοπλισμόςανακύκλωσης
αστικώνκαιπροεπιλεγμένων
αποβλήτων

Εξοπλισμός
καθαρισμού
λιμένων

Αντιρρυπαντικά
σκάΦη
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Water

