Med professionella fontän- och bevattningsanläggningar ser vi till att Sverige blir
både grönare och skönare. Våra lösningar ger liv till offentliga och privata miljöer,
förenklar underhållet och säkerställer kvaliteten över tid.

www.aquagate.se

Golfbanor
För att hålla greenen grön krävs
intensiv skötsel. Våra bevattningssystem
förenklar arbetet och säkerställer
kvaliteten över tid. Greenkeepern får full
kontroll över nederbörden och klubben
kan glädjas åt förlängda säsonger med
fler speldagar.

Idrottsanläggningar
Vi tar fram kompletta bevattningslösningar
för fotbollsplaner, ridanläggningar, tennisoch crossbanor. Bevattningen minskar både
arbetstimmar och vattenförbrukningen. I och med
att bevattningen sker nattetid stör den inte heller
övrig skötsel. Banor och grönytor får en ökad
livslängd, mjukare yta och blir fria från damm.

Parker och
offentlig miljö
Våra bevattningsanläggningar underlättar
etableringen, höjer kvaliteten på grönytor
och gör skötseln mer effektiv. Vid problem
med alger och oönskad växtlighet
i dammar erbjuder vi olika typer av
reningsanläggningar som ger klart vatten
och säkerställer en god vattenkvalitet.

Kyrkogårdar
Med automatisk bevattning blir gravskötseln
enklare och grönare. Arbetstimmarna
minskar samtidigt som gravområden och
den omkringliggande miljön ges optimala
förutsättningar för växlighet. För att undvika
igenväxta dammar i t.ex. minneslundar
erbjuder vi effektiva lösningar för vattenrening.

Fontäner
Vi tar fram skräddarsydda lösningar
för nyanläggning eller renovering av
äldre fontäner. Efter dina önskemål
bygger vi ihop hela funktionen med
pumpar, rening och munstycken. Om
du vill addera ljus eller ljud ordnar vi
det. Datateknik, integrerat LED-ljus
och professionell ljudanläggning ger
obegränsade möjligheter, där bara
fantasin sätter gränserna.

Villor
Ett automatiskt system anpassar
sig efter väderleken och tar
hand om bevattningen under din
semester. För bästa resultat i
privata trädgårdar rekommenderar
vi bl.a. droppslang. Den är
lätt att anpassa till små och
oregelbundna planteringsytor
närmast huset eller i häcken.
Större gräsytor bevattnas ofta med
nedgrävda spridare eller dysor.

Dammbindning
Det ställs allt högre krav på kontrollen
av dammpartiklar vid olika typer av
arbetsmiljöer. Det kan röra sig om
olika industrimiljöer, vägarbeten,
sprängningar, rivningar av hus m.m.
För att dammet inte ska driva med
vinden, ser vårt fuktsystem till att
partikarna stannar inom området där
hanteringen sker.

Aquadesign och
BEVA Bevattningsteknik
i samverkan
Vi har slagit ihop våra gedigna erfarenheter och
kompetenser för att kunna erbjuda ett helhetskoncept
inom bevattnings- och fontänlösningar. Genom våra
egna avdelningar inom service- och entreprenad kan vi
säkerställa hög kvalitet i underhåll och installationer.
Vi är också distributör och återförsäljare för ett brett
produktsortiment av välkända varumärken, tillverkade av
marknadens ledande fabrikanter.

Tjänster
Rådgivning
Med över 50 års erfarenhet och gedigen
kunskap har vi svaren på dina frågor.

Projektering
Skräddarsydda lösningar med
kompletta handlingar efter dina behov.

Försäljning
Vi erbjuder ett brett sortiment
av produkter från marknadens
ledande varumärken.

Installation
Vår egen entreprenadavdelning
säkerställer kvaliteten vid
installationer.

Utbildning
Kontinuerlig utbildning efter dina
önskemål.

Service
Vår egen serviceavdelning tar hand om
det löpande underhållet, eventuella reparationer och tillhandahåller serviceavtal.
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