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GMB Waterkwaliteit & installaties is dé multidisciplinaire aannemer in waterkwaliteit
van Nederland. We realiseren complete renovatie- en nieuwbouwprojecten, van ontwerp
en engineering tot en met realisatie, beheer en onderhoud. We doen dit in opdracht van
waterschappen en drinkwaterbedrijven, en ook steeds meer voor de industrie.
Krachtenbundeling
Rondom drinkwater, oppervlaktewater en afvalwater
gelden strenge eisen. Daarom - en omdat het werk nooit
stilstaat - willen waterschappen, drinkwaterbedrijven en
industriële bedrijven zeker weten dat processen optimaal
verlopen. Gebouwen moeten slim zijn ingericht en
installaties moeten solide en betrouwbaar zijn. Gelukkig
ligt daar precies de kracht van GMB Waterkwaliteit &
installaties.

Veilig, efficiënt en duurzaam
Wij ontwerpen en bouwen complete installaties voor
de hele waterketen. We zetten ons innovatieve vermogen

procestechnologie zijn we gewend om nauw samen te
werken. Met elkaar. Met onze opdrachtgevers en andere
samenwerkingspartners.

Samenwerking
Door het hele land benutten opdrachtgevers onze
expertise en ons innovatievermogen. Toch leggen we de
lat niet alleen hoog als het om de techniek gaat. Wat is
er nog meer? Wat vindt u verder nog belangrijk?
Door samen gemeenschappelijke doelen te formuleren,
ontstaat er een open sfeer waarin we als één team met
elkaar samenwerken. Efficiënt en oplossingsgericht.
Samen maken we het waar.

in voor waterzuiveringen, afvalwaterzuiveringen en
(uitwaterings)gemalen, maar ook energie- en grond
stoffenfabrieken, transport- en persleidingen en drink
waterpompstations. Omdat geen locatie of situatie gelijk
is, bieden wij altijd maatwerk. Zo ontwerpen en bouwen
we de installaties en gebouwen die naadloos aansluiten
bij uw doelstellingen.

Synergie van specialisten

Om steeds te komen tot het beste ontwerp, een strakke
planning en een soepele uitvoering, hebben we vier
disciplines verenigd onder één dak. Als specialisten op
het gebied van beton, infra, werktuigbouwkunde én

Onze werkzaamheden
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Waterzuiveringen
Gemalen
Persleidingen
Drinkwaterpompstations
Energie- en grondstoffenfabrieken

