Service en garantie
Aquaco is een ervaren en professionele partner die beregeningsprojecten
van A tot Z voor u uitvoert: van advies en ontwerp tot aanleg, begeleiding
en onderhoud. De aanleg van de Aquaco systemen wordt verzorgd door
een vakkundig team van monteurs, uitgerust met modern materiaal.

Tuinberegening
waar creatief, functioneel & technisch watergebruik elkaar vinden

Wij gaan zorgvuldig om met uw eigendommen en uw privacy.
Voor het verdere jaarlijkse onderhoud aan de installatie kunt u een beroep
doen op onze service–afdeling en eventueel een onderhoudsabonnement
afsluiten. Onze installaties worden aangeboden met een garantietermijn.
Als merkonafhankelijk installateur werkt Aquaco met de beste producten
van alle professionele merken. Ons bedrijf is VCA gecertificeerd.

Voor meer informatie en referenties kunt u contact opnemen met:

Voltweg 1, 6662 PT ELST
Postbus 98, 6660 AB ELST
NEDERLAND
Tel.: (0481) 377 177
Fax: (0481) 373 856
E-mail: info@aquaco.nl
Internet: www.aquaco.nl

Met beregening blijft uw tuin
in topconditie
Aquaco levert professionele beregeningssystemen voor tuinen
en parken. De huidige tijd vraagt om efficiënt watermanagement.
Met een beregeningsinstallatie komt het water precies op die
plaats terecht waar het moet zijn, in de juiste hoeveelheid.
Een goed geïnstalleerd beregeningssysteem bespaart u tijd

Fonteinen

en energie, terwijl uw tuin er prachtig uitziet. Aquaco levert
beregeningsinstallaties voor particuliere tuinen, bedrijfstuinen,
openbare tuinen of parken, daktuinen enz. Wij werken samen
met partijen als cultuurtechnische aannemers, landschaps-

Beregeningsplan

en tuinarchitecten, hoveniers, gemeenten en overheden.

Systeem op maat

Beregening en meer

Met de complete systemen van Aquaco heeft u geen omkijken

Als specialist in H2O heeft Aquaco meer in

meer naar de beregening van uw tuin. Geen gedoe meer met

huis dan professionele beregening alleen. Ook

het uitrollen van slangen, het verplaatsen van losse sproeiers
en het open- en dichtdraaien van kranen. Sproeien gebeurt
volautomatisch op vaste tijdstippen, ook wanneer u langere tijd
afwezig bent. Afhankelijk van de grootte en de samenstelling van
de tuin adviseert Aquaco het beste systeem. Of het nu gaat om de
watervoorziening, het leidingsysteem, de sproeiers, de afsluiters of
de beregeningscomputer, alles wordt perfect op elkaar afgestemd. Er
zijn specifieke sproeiers voor gazon, beplanting of bloemenborders die
naar iedere gewenste draaicirkel of werpwijdte ingesteld kunnen worden.
Aquaco levert ook de perfecte druppelslang voor plantenbakken, daktuinen
en de meer gevoelige soorten beplanting.

Mistscaping

voor prachtige fonteinen, waterstraaltjes, water
bij kunstobjecten, verfrissende terraskoeling of
mysterieuze nevelsystemen bent u bij ons aan het
juiste adres. Aquaco weet ook alles van ontijzering
of andere vormen van waterbehandeling. Heeft u
bepaalde wensen of ideeën over water in de tuin?
Onze ontwerpafdeling kan u behulpzaam zijn bij het
maken van een uitvoerbaar ontwerp met bijbehorend
kostenplaatje. Informeer ook eens naar onze referenties om
een goede indruk te krijgen van alle mogelijkheden.
Terraskoeling

afsluiters

