
Minigemalen 
duurzaam gerenoveerd



Een minigemaal is gemiddeld na 15 tot 20

jaar toe aan vernieuwing. De installatie is

dan afgeschreven, het rendement van de

pomp loopt terug en de energiekosten

lopen evenredig op. Ook de statistische

kans op storingen neemt toe, waarmee de

onvoorziene kosten stijgen. Tijdig renoveren

voorkomt dit alles. Na de duurzame renovatie

door Xylem beschikt u weer over storingsvrij

functionerende, energiezuinige minigemalen,

waar u jarenlang geen omkijken naar hebt!



De perfecte partner
Xylem is de perfecte partner, met de 
kennis, de ervaring en de beste Flygt-
materialen om de klus snel, deskundig en 
voordelig voor u te klaren.

Vaste, lage prijs
Voor de golf van renovaties en 
nieuwbouw van minigemalen die 
momenteel over Nederland spoelt, zet 
Xylem het Team Drukriolering in. Xylem 
inspecteert uw gemalen, rekent uw stelsel 
door om na te gaan of het  optimaal 
functioneert en vernieuwt vervolgens 
voor u alle minigemalen voor één vaste, 
lage prijs!

De beste materialen
Bij de renovatie bieden wij de beste 
materialen: de pompen van Flygt, 
voetbochten*, balkeerkleppen* en 
roestvast stalen geleidestangen en de 
beproefde telemetrie van Flygt om meer 
controle te krijgen op het proces en uw 
stelsel te optimaliseren.

Geen omkijken naar
U vertelt ons waar uw gemalen staan en 
wij renoveren ze voor een vaste, lage 
prijs! Een omvangrijke gemaalrenovatie? 
Met het Team Drukriolering van Xylem 
heeft u er geen omkijken naar.

* in gietijzer of RVS-316

Incidentele renovaties en ad hoc-
reparaties van onderdelen door de 
storingsdienst maken budgettering lastig. 
Een groot aantal minigemalen renoveren 
volgens een zorgvuldig opgesteld plan 
van aanpak is op termijn financieel 
voordeliger. Structureel renoveren maakt 
budgettering voor de komende decennia 
eenvoudig en geeft organisatorisch rust. 
De renovatie van minigemalen in één 
keer uitbesteden is dan ook de ideale 
oplossing voor uw probleem van de 
verouderende minigemalen.

Uitbesteden 
is ideaal 
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