Worldwide Experts
in Water Treatment

UW SPECIALIST
IN WATERBEHANDELING
De installaties worden klant specifiek ontworpen
bij Ovivo Holland
Skidbouw van de installaties om de montage
en tijd voor inbedrijfstelling op locatie te
minimaliseren
Eigen werkplaats voor de skidbouw en de
droge FAT van installaties bij Ovivo Holland
Gebruikers- en service vriendelijke,
compacte bouw van de installaties
Installaties worden gebouwd met
hoogwaardige appendages en instrumentatie
die vrij in de markt verkrijgbaar zijn
Innovatief automatiseringsconcept

OVIVO HOLLAND B.V.

www.ovivowater.nl

info.nl@ovivowater.com

OVIVO HOLLAND B.V.

Knowledge & Service Center

Service Center

CORPORATE GROUP INFORMATION
Omdat onze maatschappij en de wereldeconomie steeds hogere
eisen stellen aan de beschikbaarheid en de kwaliteit van water,
bestaat er een groeiende behoefte aan toepassingen die voorzien in schoon water, gespecialiseerd proceswater, behandeling
van afvalwater, energiewinning uit afvalwater en hergebruik van
water.
Veel van de bekendste, meest gerespecteerde en betrouwbare
merknamen in de water- en afvalwaterindustrie zijn onderdeel
van de Ovivo groep. De gecombineerde kracht van onze
merken, kennis en ervaring, waaronder Aqua Engineering,
Brackett Green, Christ Water Technologies, Eimco Water Technologies, Goema, Kennicott, Tepro and LIT&S, vormt één van
de rijkste technologische kennisbanken in de sector, met een
indrukwekkende referentielijst en een grote praktische toepassingservaring.
Ovivo streeft er naar om de eerste keus te zijn op het gebied van
water voor onze klanten bij de overheid en in het bedrijfsleven,
én de leidende partij in watertechnologie voor ontwerpers en
adviseurs over de hele wereld. Maak kennis met één van de
grootste kennisbronnen in de waterindustrie.
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ONZE ROL IN UW SECTOR
Uw waterbehandelingsinstallatie levert dagelijks het proceswater
dat uw bedrijf nodig heeft om te kunnen functioneren. Proceswater is naast elektriciteit, gas en perslucht een cruciale voorziening
die bij uitval productiestoringen of zelfs het volledig stil vallen
van de productie tot gevolg kan hebben.
Ovivo Holland B.V. is specialist in waterbehandeling. In 1976
zijn wij opgericht als CHRIST Holland B.V. en wij behoren tot de
Canadese Ovivo groep, die met 800 medewerkers in 15 landen
over 70 jaar ervaring in waterbehandeling beschikt. Ovivo is
eigendom van SKION Water International GmbH en Caisse de
dépôt et placement du Québec.
Ovivo Holland B.V., met ruim 35 medewerkers gevestigd in
Zoeterwoude, is ISO-9001:2015 en VCA**gecertificeerd en
aangesloten bij Aqua Nederland, de vereniging van waterbehandelingsbedrijven. Wij hebben eigen afdelingen voor ontwerp,
fabricage, montage, inbedrijfstelling en service.

DISTINCTIVE FOCUS
In meer dan 40 jaar hebben wij ons gespecialiseerd in het gehele
traject: van ontwerp via fabricage, montage en inbedrijfstelling
tot en met service. We onderscheiden ons door innovatieve
producten met een hoge kwaliteit en een uitstekende after-sales
service. Maar wij bieden ook trainingen op het gebied van
waterbehandeling en kunnen het kalibreren van meetapparatuur
voor u uitvoeren.
Juist in marktsegmenten waar hoge kwaliteitseisen worden
gesteld en beschikbaarheid van water essentieel is (uptime
> 99,7%), hebben wij een groot marktaandeel. Zoals in ziekenhuizen, dialysecentra, laboratoria en in de halfgeleider- en
micro-elektronische industrie. Deze klanten en toepassingen
vragen naast kennis en ervaring om validatie, en ook daarin zijn
wij marktleider.

TOEGEVOEGDE WAARDE
U streeft naar maximale kwaliteit, continuïteit en
veiligheid, zowel van uw product, uw proces als van
uw bedrijf.
Vertrouw op Ovivo:
Onze geavanceerde technologie en vooruitstrevende
experts creëren werkelijk toegevoegde waarde.

ovivowater.nl
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ONZE MARKTEN
OVIVO HOLLAND B.V. IS LEIDER IN DE
VOLGENDE MARKTSEGMENTEN:
• Elektronica- en halfgeleiderindustrie
• Ziekenhuizen en laboratoria
• Farmaceutische industrie
• Energieopwekking en (petro-)chemische industrie
• Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

ONZE CORE BUSINESS
WIJ ONTWERPEN, FABRICEREN, LEVEREN EN ONDERHOUDEN COMPLETE KLANTSPECIFIEKE WATERBEHANDELINGSINSTALLATIES VOOR:
• Ultrapuur water
• Water voor dialyse
• Water voor farmaceutische toepassingen (PW, HPW en WFI)
• Ketelvoedingwater & turbine-injectiewater
• Condensaat polishing
• Afvalwater oplossingen voor de metaalindustrie
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WIJ BIEDEN U DE VOLGENDE PROCESSEN:
MEMBRAAN FILTRATIE

DESINFECTIE

• Microfiltratie, ultrafiltratie en nanofiltratie

• Ultraviolet (UV) bestraling

• Omgekeerde osmose

• Ozon

• Membraanontgassing

FILTRATIE

IONENWISSELAARS

• Zandfilter

• Ontharding

• Multimedia filter

• Decarbonatatie

• Kaarsenfilter

• Demineralisatie

• Ontijzering
OVERIGE PROCESSEN
• Neutralisatie

OPLOSSINGEN ZONDER GEBRUIK VAN CHEMICALIËN
• Elektrodemineralisatie (EDI)
PROCESSEN VOOR DE METAALINDUSTRIE
• Het reinigen van anodiseerbaden voor standtijd verlenging
• Het terugwinnen van edelmetalen

KLANTSPECIFIEK
MAATWERK
Ovivo Holland B.V. adviseert en levert in samenspraak
met u de juiste waterbehandelingsinstallatie. Gericht
op de klantspecifieke toepassing selecteren wij de
juiste hoeveelheid en kwaliteit van het proceswater.
Dit garandeert een efficiënte en energiezuinige
installatie en een goede investering.

ovivowater.nl
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ONDERHOUD EN ONDERDELEN
U hebt uw waterbehandelingsinstallatie zorgvuldig gekozen en
deze door Ovivo Holland B.V. laten installeren en inbedrijfnemen. Om uw kostbare waterbehandelingsinstallatie in optimale
conditie te houden is preventief onderhoud noodzakelijk.
Preventief onderhoud betekent het periodiek uitvoeren van controle- en onderhoudsbeurten. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid
en optimaliseert de levensduur van uw installatie. Wij kunnen
ook installaties van derden in onderhoud nemen.
SERVICECONTRACTVORMEN
Ovivo Holland B.V. biedt u een aantal contractvormen voor het
onderhoud van uw waterbehandelingsinstallatie. Zo maken wij
het mogelijk het contract af te stemmen op de specifieke situatie
van uw bedrijf.
STANDAARD CONTRACT
• Preventief onderhoud
• Exclusief materiaalkosten
• Exclusief uren en reiskosten in geval van
correctief onderhoud (gereduceerd tarief)
PLUS CONTRACT
• Preventief onderhoud
• Inclusief materiaalkosten

ALL-IN CONTRACT
• Preventief onderhoud
• Inclusief materiaalkosten
• Inclusief uren en reiskosten in geval van
correctief onderhoud
OPTIE BIJ ALLE CONTRACTEN:
24-UURSSERVICE
• 24/7 storingsdienst

24 UURS / 7 DAGEN
STORINGSDIENST
Ovivo Holland B.V, ondersteunt contract klanten met
een 24 uurs / 7 dagen in de week service hotline,
onderdelen leveringen en on-site service.
 (00)31-71 589 92 18

• Exclusief uren en reiskosten in geval van correctief onderhoud
(gereduceerd tarief)
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WAT BIEDEN WIJ NOG MEER
• Algemene training waterbehandeling
• Training gebruikersvaardigheid waterbehandelingsinstallatie
• Kalibreren van uw meetinstrumenten
• Remote monitoring (op afstand uitlezen van installaties)
• Tijdelijke oplossingen voor waterbehandeling
• Regeneratie van demiwater patronen
• Ozoniseren van tapnetten en distributieleidingen
• Reinigen van omgekeerde osmose (RO)membranen,
elektrodemineralisatie (EDI) modules en ontgassingsmodules
• Upgrades en ombouw
• Audits en certificatie (herclassificatie) van chemicaliënopslag
conform de BRL (903-K/08) normering

WAAROM OVIVO HOLLAND B.V.
Waarom zou u kiezen voor Ovivo Holland B.V.?
1.

Ovivo Holland B.V. is specialist in proceswater en hergebruik
van water. Wij begrijpen de complexiteit van watergebruik
in het bedrijfsproces en onderkennen de economische
impact: water heeft een directe invloed op de kwaliteit,
efficiency en kosten van het proces.

2.

Uw waterbehandelingsinstallatie wordt door Ovivo Holland
B.V. in eigen beheer ontworpen, gebouwd en geplaatst.
Daardoor kunnen wij specifieke klantenwensen flexibel
honoreren.

3.

Ovivo Holland B.V. heeft volgens haar klanten een uitstekende servicedienst die zich duidelijk onderscheidt. In aanvulling op het Standaard Contract, Plus Contract en All-in
Contract kunnen wij u 24 uursservice verlenen.

4.

U werkt duurzaam omdat het milieu minder wordt belast
door een laag water- en energieverbruik. Ovivo Holland B.V.
kiest de meest rendabele en duurzame oplossing voor uw
proces.

5.

Ovivo Holland B.V. (voorheen CHRIST Holland B.V.) heeft
meer dan 200 jaar ervaring in waterbehandeling, waarvan
meer dan 40 jaar in Nederland.

ovivowater.nl

EEN AANTAL VAN ONZE
MERKEN
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Ovivo Holland B.V.
Energieweg 1
2382 NA Zoeterwoude
Nederland
T: 00-31-71-589 92 18
E: info.NL@ovivowater.com
www.ovivowater.nl
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