
Van A tot Z
Het belang van een goed functionerend 
pompsysteem is essentieel. Teeuwissen 
kan haar klanten bijstaan in elke fase van 
het proces. Van ontwerp tot nieuwbouw. 
Van ingebruikstelling tot onderhoud. We 
bieden een uitgebreid merkonafhankelijk 
leveringsprogramma. Teeuwissen levert 
pompinstallaties op maat voor druk- en 
vacuümrioolstelsels, transportgemalen, 
IBA’s, bergbezinkbassins en overige 
pomptoepassingen. Uw behoeften staan 
bij ons centraal. 
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Renovatie en vervanging
Naast het aanleggen van nieuwe pompsystemen en gemalen kan Teeuwissen ook de renovatie van bestaande 
pompsystemen en gemalen op zich nemen. Soms betekent dat alleen het vervangen van pomp(en). Maar ook  
het vernieuwen van het leidingwerk in de pompput of het vervangen van verouderde besturingskasten kan door 
Teeuwissen worden uitgevoerd.

Vakkundig onderhoud
Teeuwissen heeft de beschikking over een vakkundige en efficiënte Beheer & Onderhoudsdienst. We werken met 
serviceteams die 24 uur per dag met moderne apparatuur klaar staan om onderhoud-, montage- en reparatiewerk-
zaamheden te verrichten. Ons service- en montageteam verzorgt op verzoek ook het reguliere onderhoud aan uw 
pompsysteem. 

De vinger aan de pols
U wilt graag op de hoogte blijven van de actuele staat van de pompinstallatie en/of het rioolstelsel? Teeuwissen 
maakt het mogelijk, door het aanleggen en operationeel beheren van telemetriesystemen zodat u te allen tijde weet 
hoe de pompinstallatie en/of het rioolstelsel functioneert. Monitoring op afstand helpt te bepalen wat de service-
behoefte is en of eventueel structurele aanpassingen nodig zijn. Het compleet ontzorgen van uw pompsystemen 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. We praten graag met u door over de mogelijkheden. 
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