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Persbericht                                             

Grote interesse voor BT-Maric doorstroombegrenzers op Aquatech Amsterdam 2019!

Aquatech Amsterdam is ‘s werelds toonaangevende vakbeurs voor proces-, drink- en afvalwater. De beurs 
is een uniek concept in Europa met 100% focus op water, met een bezoekersaantal van 22.614 uit 147 
landen en meer dan 1000 exposanten.

Aquatech Amsterdam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld met een breed scala aan watergerelateerde 
producten, van pijpen en pompen, membranen en meters tot watertechnologieoplossingen. Nu 55 jaar 
later heeft de beurs een toonaangevende reputatie opgebouwd door de markt op de voet te volgen. In 
de afgelopen uitvoeringen zijn stedelijk en industrieel water aan het programma toegevoegd, evenals 
terugwinning van hulpbronnen, ontzilting, slimme meters en nog veel meer.

Bertfelt Teknik is sinds 2013 exposant bij Aquatech Amsterdam en voor elk jaar is de beurs groter 
geworden. Agne Bogren, CEO van Bertfelt Teknik vat de beurs samen:

“Aquatech Amsterdam heeft opnieuw bewezen het zwaartepunt te zijn in de waterindustrie 
als het gaat om innovatie, nieuwe trends ontdekken en de manier veranderen hoe we 
denken over water. Het dynamische en energieniveau dat we ervaren op de beurs in 
Amsterdam kan niet worden vergeleken met andere beurzen in de waterindustrie. De 
beurs heeft ons veel nieuwe contacten uit verschillende landen opgeleverd. We zijn vooral 
blij dat we dialogen met belangrijke OEM-fabrikanten hebben ontmoet en opgestart. Er 
was grote belangstelling voor ons assortiment constante doorstroombegrenzers met kleine 
debieten vanaf 0,15 L / min, allemaal met dezelfde hoge nauwkeurigheid. Er was ook 
een grote interesse in het bespreken van op maat gemaakte doorstroombegrenzers voor 
OEM-fabrikanten. Efficiënte waterbehandeling is een belangrijk punt bij het ontwerpen en 
verbeteren van producten en processen. BT-Maric doorstroombegrenzers worden steeds meer 
een hoeksteen voor het besparen van water in veel industrieën. ”
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