
Rioolgemalen

Uw partner in 
watermanage-
ment

The source of
every solution

Deskundig, betrouwbaar en klantgericht

Pleuger Water Solutions werkt al ruim 50 jaar samen 

met diverse overheden zoals gemeenten en water-

schappen. Pleuger heeft veel ervaring in het leveren, 

installeren, onderhouden en renoveren van o.a. riool- 

gemalen, drukgemalen, bergbezinkbassins en meet- 

opstellingen. Ook voor de besturing van de installaties 

kunt u bij ons terecht: doordat wij al sinds 1962 met 

diverse systemen werken kunnen wij u goed adviseren. 

Dit doen wij vanuit een hoog kennisniveau, ruime ervaring 

en klantgerichte instelling.

Merkonafhankelijk en waardevol advies

Pleuger is merkonafhankelijk. Opdrachtgevers krijgen 

hiermee een objectief advies. Pleuger kiest voor materi-

alen van hoge kwaliteit, zodat duurzaamheid en lange 

levensduur gewaarborgd zijn. Wij stellen hoge eisen 

aan onze organisatie en zijn dan ook BRL K14020/01, 

ISO9001, ISO14001, en VCA** gecertificeerd.  

www.pleuger.nl

Keuringen aan uw installaties  

gaan gepaard met een uitgebreid  

keuringsrapport, zodat u precies  

weet waar u aan toe bent.  

We leveren waardevol advies:  

anticiperen op toekomstig onderhoud 

levert op de lange termijn vaak kosten-

besparingen op. Daarnaast is Pleuger 

graag pro-actief met het doen van 

verbetervoorstellen.

Betrouwbare duurzame dienstverlening

Pleuger is een dienstverlenend bedrijf en is 24 uur per 

dag 7 dagen per week bereikbaar. Onze ervaren en goed  

opgeleide servicemonteurs hebben de beschikking 

over prima uitgeruste serviceauto’s. In onze eigen 

werkplaats en op locatie voeren wij snel en vakkundig 

onderhoud en reparties uit. Tevens beschikken wij over 

een eigen proefstand.  

ISO 9001, VCA** en BRL 

K14020/01 gecertificeerd



Pleuger Water Solutions is op het gebied van pompinstallaties 

al meer dan 50 jaar een belangrijke speler. Hieronder treft u enkele  

projecten aan waaraan wij onze expertise en producten hebben geleverd. 

www.pleuger.nl    Hooge Zijde 29, 5626 DC Eindhoven, T: +31 40 2516874, E: info@pleuger.nl

Referentieprojecten

The source of
every solution

Onderhoud rioolgemalen gemeente Eindhoven

In opdracht van gemeente Eindhoven verzorgt Pleuger het 

preventieve en correctieve onderhoud van de mechanische 

en elektrische installaties van 150 rioolgemalen. Wij voeren 

zelf de uitgevoerde werkzaamheden in de hoofdpost van 

de gemeente in zodat de klant altijd een up-to-date over-

zicht heeft. De gemeente Eindhoven kiest voor Pleuger 

vanwege bewezen deskundigheid en betrouwbaarheid. 

Een compliment waar we trots op zijn, graag laten we u 

ook kennis maken met de Pleuger-factor!

Gemeente Heeze-Leende

32 Drukrioleringsgemalen in gemeente Heeze-Leende 

zijn in 2012 volledig door Pleuger gerenoveerd. Bij de 

uitvoering van dit project zijn de werkzaamheden goed 

afgestemd met de bewoners om zo de mogelijke overlast 

tot een minimum te beperken. Naast dit project voert 

Pleuger ook naar volle tevredenheid het onderhoud uit 

aan de gemalen in deze gemeente.

Gemeente Waalwijk

In 2012 heeft Pleuger maar liefst 7 hoofdgemalen en 1 

bergbezink bassin in gemeente Waalwijk gerenoveerd. 

Deze installaties zijn zowel mechanisch als elektrisch 

gerenoveerd. Door toepassing van hoge kwaliteit  

materialen en kundige montage zijn deze installaties 

voor minimaal 20 jaar weer gegarandeerd van een  

probleemloze werking.

Hoofdpost gemeente Eindhoven

Rioolgemaal gemeente Waalwijk

Drukgemaal na renovatie


