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HUBER NABÍZÍ ŘEŠENÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

Centrální čistírny odpadních vod - špičkové vybavení pro čištění odpadních vod s širokou škálou inovativních a prověřených
produktů

Průmyslové odpadní vody a zpracování odpadu  - odzkoušená zařízení na míru Vašim potřebám, to vše od jednoho dodavatele
Industrial

Zelené stavby - complete wastewater recycling and energy recovery solutions for medium to large buildings

Decentralizované čištění odpadních vod  - nezávislé, přizpůsobené potřebám zákazníka a ucelené řešení všude tam, kde je tekuté
odpady třeba zpracovat přímo na místě

Jímání splašků - účinné a spolehlivé řešení pro kanalizaci a nakládání s dešťovou vodou

Dodávka čisté vody - řešení pro pitnou vodu, její dodávku, ošetření, uchovávání a distribuci

Opětovné použití odpadní vody  - řešení pro odpadní vodu a samostatně jímanou šedou vodu

Rekuperace tepla z odpadních vod

Úprava kalu - vysoce účinné a komplexní řešení celý sektor nakládání s vodárenskými kaly, od zahušťování po opětovné využití

Úprava písku - účinné technologie pro zpracování písku obsahující vodu a organické příměsi

HUBER řešení pro domácí i globální výzvy
HUBER produkty jsou součástí HUBER řešení !

Jsme odborníci pro nakládání s vodou, odpadní vodou a s tím spojenými odpady. Jestliže Váš problém spadá právě do těchto oblastí,
pak HUBER je tím správným partnerem k poskytnutí řešení na míru.

Ať už jste provozovateli, nebo projektovými inženýry, pokud hledáte vyšší výkon, ekonomičtější a spolehlivější produkty či procesy,
prosím neváhejte a dejte nám vědět!

Energie, voda a potraviny se stávají čím dál tím víc vzácnějšími a hůře dostupnými. V současnosti čelíme celosvětovému problému
oteplování a s tím spojených změn klimatu s katastrofickými následky pro přírodu a lidstvo.

Nabízíme HUBER řešení pro šetrné a trvale udržitelné nakládání s tenčícími se zdroji, pro rekuperaci a recyklaci energie a materiálu.
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