
Fra kilde til kande

BrøndBoreuddannede 
(a+B Bevis)

Pe-svejecertifikater aut. elinstallatør



Vandteknik ApS er et vand-
værksservicefirma for private 
og kommunale vandforsyninger. 
Med tilhørsforhold ved Mern 
på Sydsjælland servicerer vi 
kunder i lokalområdet inden for 
et bredt felt af  kontrol, reno-
veringer og driftsovervågninger 
af  store som små boringer og 
vandværker. 

Vandteknik ApS bygger på bred 
erfaring og knowhow. Firmaet 
blev grundlagt i 2001 og har i 

Er der noget vi kan 
– er det rent drikkevand 

dag 13 ansatte, der både tæller 
certificerede brøndborere, 
autoriserede elektrikere og svej-
sere med PE-svejsecertifikat. 
Derudover løser vi også forskel-
lige gravearbejder og murer-
arbejder. 

Ud over omfattende tilbud til 
områdets vandværker er råd-
givning til de mindre forsy-
ninger et andet speciale hos 
Vandteknik ApS. På grund af  
stigende kvalitetskrav er der 

mange både administrative og 
driftmæssige spørgsmål i hver-
dagen, som kan være en byrde 
for de private kunder – eksem-
pelvis: Kører anlægget optimalt? 
Kan det betale sig at renovere, 
eller skal der noget nyt til? Og 
hvordan sikres rent drikkevand 
ved en eventuel forurening og 
i fremtiden? Her tilbyder Vand-
teknik ApS at udarbejde en 
langsigtet plan, der detaljeret 
beskriver hvor og hvornår, der 
skal ageres i den private vand-
forsyning – for er der noget, vi 
kan – er det rent drikkevand. 

ring til os og få en 
uforpligtende snak om 
jeres muligheder eller 
klik ind på vandteknik-aps.dk 

vi laver også vandPrøver 

Tjekvand er et lille laboratorium, der yder personlig kontakt til kunderne. 
Vi er akkrediteret til, at udtage drikke- og grundvandsprøver, 
som vi analyserer for ilt, ledningsevne, pH og temperatur ude i felten.

Prøverne køres samme dag til vores underleverandør, der naturligvis 
også er akkrediteret – for analyse af  øvrige parametre. 

Du kan bestille en kontrol online og læse mere på vores hjemmeside på www.tjekvand.dk.
Du kan også finde os via vores akkrediteringsnummer 499 via www.danak.dk.



vi løser alle oPgaver:

 Gravearbejde

 Murerarbejde

 Betonarbejde

 Svejsearbejde

 Snerydning

 Plastsvejsning

 Styrede underboring
Boringer & Brønde:

 Kontrol af  boringer

 Kontrol af  drikkebrønde

 Udførelse af  ny boring

 Pejling af  vandspejl

 Sløjfning

 Kloring

 Trykprøvning

 Logning af  boring

Vores hovedydelser:

vandværker:

 Serviceovervågning

 Driftovervågning

 Rådgivning

 Kontrol af  pumper

 Kontrol af  kompressor 

 Kontrol af  el-styring

 Kloring på vandværker

 Skift af  vandmåler

 Tætning af  rentvandstanke

 Totalrenovering af  behandlingsanlæg

 Nybygning af  behandlingsanlæg

 Styring /strømbesparelse

 Overvågning / datalogning

 Optimering af  vandværker

 Renovering af  ledningsnet

 Salg af  filter anlæg

 Salg af  kvarts/søral filter masse/bærelag

 Vedligeholdelse af  udenomsarealer
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STYRENDE UNDERBORING OVER ALT − UNDER ALT

•  Rådgivning

•  Totalløsninger

•  Styrende boringer

•  Underføring

•  Pipebursting

•  Kloakrenovering

•  Cracking/Relining

•  Miljøboring

•  Plastsvejsning

•  Certifikatsvejledning

Energivej 30
DK-5260 Odense S
www.dantonit.com

Administration
Tlf. +45 65 97 32 63

Fax nr. +45 65 97 32 64

Salg Danmark
Johnny Hansen

Mobil: +45 30 69 60 46
Email: joh@dantonit.dk

Salg Eksport
Bo Kløverpris Bendixen
Mobil: +45 60 23 75 81
Email: bkb@dantonit.dk

kontor
Skalsbyvej 2
4735 Mern 

Tlf. 5599 7845  

værksted
Enghavevej 1A
4720 Præstø 

Tlf. 2467 7845

vandteknik-aps.dk

laBoratorium
Enghavevej 1A
4720 Præstø

Tlf. 2176 1934

tjekvand.dk


