Ervaar de voordelen
SBP is een ervaren partner die u tijdens elke stap van uw project begeleidt en adviseert over de
meest optimale oplossingen.

VERTROUWEN

WAARDE



BESPARINGEN

Krijg snel het juiste advies en

Ga voor een kostenefficiënte

Krijg een groter rendement

de beste technische oplossing.

oplossing dankzij innovatieve

op uw investering dankzij

producten die voldoen aan de

betrouwbare & duurzame

geldende voorschriften.

producten in combinatie met



geëngageerde ondersteuning
& service.

Wij volgen de laatste technologische ontwikkelingen steeds op de voet. Daarnaast werken we nauw
samen met professionele federaties en universiteiten om alternatieven te ontwikkelen die beter
aansluiten bij de actuele noden van de markt. We blijven dus sleutelen aan onze oplossingen zodat
de efficiëntie en kwaliteit van uw waterbeheer verbetert.
De juiste oplossing voor elk project

SBP is de partner waaraan u de verantwoordelijkheid
inzake uw watermanagement kunt toevertrouwen.

Gaat u bouwen of renoveren?
Een parking (her)aanleggen?
De wetgeving vereist dat bedrijven
oplossingen voorzien voor
de opvang van water,
de infiltratie van regenwater



en de zuivering van afvalwater.
Bouwt u mee aan een groenere toekomst



waarin elke druppel water telt?
Populierstraat 3
B - 8800 Roeselare
T +32 (0)51 74 83 96

Oplossingen voor watermanagement

Ons team van ervaren consultants en engineers
staat steeds ter beschikking om u te assisteren.
Aarzel niet om ons te contacteren!

SBP is een dynamisch bedrijf met een klantgerichte aanpak en een uitgebreide expertise op het gebied
van waterbehandeling. Wij gaan steeds op zoek gaat naar de beste oplossing voor uw noden.
SBP is gespecialiseerd in de productie, de ontwikkeling, het ontwerp en de implementatie van
waterbehandelingsinstallaties.

info@sbp.be
www.sbp.be

Uw partner voor
een doorlopend,
zorgenvrij en
kostenefficiënt
waterbeheer
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OPLOSSINGEN VOOR REGENWATERINFILTRATIE

POMPPUTTEN

> Kant en klare olieafscheiders in gerotomouleerde polyethyleen

> Stapelbaar concept beperkt de transportkosten

> Ontworpen voor het verpompen van licht vervuild water

> Licht in gewicht

> Gebogen vorm zorgt voor uitstekende stabiliteit en hoge

> Zeer compact en corrosiebestendig

> Eenvoudig te installeren

resistentie

> Met coaliscentiefilter demonteerbaar

> Snelle, handmatige installatie dankzij een erg licht gewicht

> Conform EN-858-1/2

> Verschillende types, aanpasbaar aan project en grondwaterniveau

> Uitgerust met een speciale vuilwatervlotter
> Voorzien van een alarmvlotter hoog waterniveau die signaal geeft
naar de pompsturing

BUFFERING VAN STORMWATER EN
REGENWATERRECUPERATIE

WATERZUIVERING/ GRIJSWATER STATIONS

BIOROTOREN (RBC)
WATERZUIVERINGSSTATIONS

> Snelle en eenvoudige installatie, geen nood aan zwaar materiaal

> Hoge weerstand door de dubbele behuizing

> Weinig onderhoud en lage servicekosten garanderen een snel

> Onbeperkt volume dankzij koppelbare buizen en verschillende

> Eenvoudige installatie dankzij vlak oppervlak en licht gewicht

diameters
> Eenvoudige inspectie en onderhoud dankzij ruim mangat
> Meerdere toepassingen mogelijk

rendement

> Ideale vorm en afmetingen voor transport

> Oplossingen op maat van uw project

> Simpele knop om te switchen van hoge naar lage capaciteit

> Eenvoudige bediening
> Kleine ecologische voetafdruk, ideaal voor gemeenten

