
Nordic Water: 
Een multinationale onderneming met een
Scandinavisch erfgoed

Het Nordic Water verhaal begint in 1961 met de oprichting
van het Axel Johnson Instituut. Het Axel Johnson Instituut 
was een particulier instituut dat onderzoek deed in water
en afvalwaterzuivering. Er werden gepatenteerde producten
ontwikkeld die nog steeds op de markt worden gebracht
door Nordic Water. Het hoofdkantoor is gevestigd 
in Mölndal (Gothenburg) in Zweden. Nordic Water
producten worden gedistribueerd door hun kantoren en 
agentschappen die wereldwijd zijn vertegenwoordigd.

De belangrijkste productgroepen van 
Nordic Water zijn: 

DynaSand: Continue zandfilters en biologische filters

Lamella: Lamella plaatseparator

Zickert: Slib schrapers/ruimers en drijflaag ruimers

DynaDisc/Dynadrum: Disc filters en drum- filters

Meva: Screenings, scheiding, persen en transport

NORDIC WATER 
PIONIER IN WATER- EN AFVALWATERBEHANDELING

Nordic Water levert apparatuur en systemen voor water- en afvalwaterzuiveringen met toepassingen in de industrie
en bij openbare nutsbedrijven. De producten zijn gebaseerd op originele ideeën, ontwikkeld binnen het bedrijf, 

die vandaag de dag leidend zijn in vaste stoffen en vloeistofscheiding. 

Dankzij hun ervaring, uitstekende referenties en bewezen technieken, is Nordic Water een zeer gewaardeerde 
leverancier van losse componenten of op maat gemaakte oplossingen en dit in combinatie met de hoogste technische

eisen en economische efficiëntie. Zowel grote als kleine bedrijven op alle continenten behoren tot hun klanten-
potentieel en dit voor een groot scala aan toepassingen.
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Customer Service is een centraal onderdeel
van het bedrijf. Alle service en afhan-
deling van de onderdelen wordt er 
uitgevoerd door eigen medewerkers, die
beschikken over een goede kennis van 
oudere producten, evenals van de
laatst ontwikkelde producten.  

Op aanvraag of volgens een service-
overeenkomst kan men bij Nordic Water 
klanten ondersteunen door middel van site-
service bij problemen, inspectie van equip-
ment en bijstand tijdens werkzaamheden.

Nordic Water Benelux BV . De Scheysloot 47 . NL-2201 GN Noordwijk
  +31 717 63 06 21    nordicwater.infoNL@sulzer.com   www.nordicwater.com 

Nordic Water Benelux BV
De Scheysloot 47
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Tel.: +31 71 7630621

E-mail: nordicwater.infoNL@sulzer.com
Website: www.nordicwater.com
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