
 

SCHMIDT WATERTECHNIEK B.V. 
Tools • Materials • Services 

 Nodulair gietijzeren buizen met polyurethaan (PUR) coating 

 Volledig beschermde schuifafsluiters vonRollVS5000 

 Het volledig beschermde buissysteem vonRollecosys 

 vonRollhytec bovengrondse en ondergrondse brandkranen 

 vonRollhydro lekdetectiesystemen 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2013 

Schmidt Watertechniek op Aquatech 2013 

De revolutie in buizen doorzagen 

 Veilig werken 

 Zagen in kleine ruimtes 

 Veel minder graafwerk 

 Zaagt vrijwel alle buismaterialen 

Beursactie!      Gratis watertank bij aanschaf van een zaag!  

Voor deze editie van de Aquatech zullen wij speciale aandacht besteden aan 

de producten van onze gerenommeerde merken zoals: 

vonRoll-hydro, PowerGrit, EWE-Armaturen, Elomat en Kettler. 

Ons expositieprogramma bestaat voor dit jaar o.a. uit: 

Van 5 november tot en met 8 november 2013 zal de 25e editie van de Aquatech in 

de Amsterdam RAI plaatsvinden. De Aquatech is de grootste beurs in Europa die 

volledig draait om het thema water. Natuurlijk zullen wij ook weer aanwezig zijn en 

bent u van harte uitgenodigd voor een bezoek aan onze stand nr. 01.800. 

...tot in het detail 

 

 Aanboorarmaturen 

 Watermeterbeugels 

 Watermeterputten 

 Kegelmembraan terugslagkleppen 

De nieuwe generatie elektrische kraansleutels 

 Veilig - Sterk - Licht 

 Accuaandrijving voor onafhankelijk gebruik 

 Veilig door veiligheidsslipkoppeling 

 Hoog koppel van 400 Nm 

 Lichtgewicht, weegt slechts 6kg 

Schmidt Watertechniek B.V.  ·  Stoofweg 18-20, NL-3253 MA Ouddorp  

tel.: +31 – (0)187 – 60 52 00  ·  fax: +31 – (0)187 – 60 51 71 ·  e-mail: info@schmidt.nl ·  internet: www.schmidt.nl  

Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen?  

Stuur dan een email naar: watertechniek@schmidt.nl 

Klik hier voor de online versie van dit bericht 

Voor verdere informatie bent u van harte welkom op onze stand, nummer 01.800. 

Bij binnenkomst via de hoofdingang het eerste gangpad naar rechts.  
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