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Uw dealer:

• wij plannen, bouwen en onderhouden afvalwater- 
 en waterterugwinsystemen

•  nieuw ontwikkelen en renoveren van bestaande 
 locaties

• adviseren en ondersteunen van architecten en 
 ingenieurs

•  overleg met autoriteiten

wasserschmidt GmbH
afvalwaterbehandeling en waterterugwinsystemen

Wij informeren en adviseren u graag!

Die BioClassic®-Systeem
 Effectieve biologische 
 afvalwaterbehandeling 
 voor de carwash!

biologisch waterterugwinsysteem voor 
allerlei soorten van voertuigwassing

behandeling van zwaar vervuild 
afvalwater van carwash, werkplaats 
en motorreiniging

allesomvattende afvalwateroplossingen 
voor autobedrijven, transportbedrijven 
en openbaar vervoer

afvalwatersystemen voor carwash-
bedrijven en werkplaatsen die geen 
rioolaansluiting hebben

afvalwatersystemen voor binnenkant- 
en buitenkant reiniging van 
veewagens, vuilniswagens enz.

afvalwatersystemen voor de binnen-
kant reiniging van containers, tanks en 
bulkwagens

BioClassic®-Systeem – 
allround en effectief

BioClassic®-Systeem – 
een afvalwatersysteem dat werkt



Afvalwaterbehandeling – 
een zaak van gezond verstand

Alleen het eindresultaat telt!

• modulaire bouwwijze en 100% biologisch systeem dat 
 de strengste Duitse, Europese en Amerikaanse richt-
 lijnen overtreft

• gepatenteerde Biofi lm-technologie

• solide en duurzame installatietechniek

• eenvoudige bediening
• compact gebouwd en ook eenvoudig te installeren op 
 bestaande locaties

• extreem laag energieverbruik

•  lage bedrijfs- en onderhoudskosten

•  interessante terugverdientijd door 95% waterreductie

•  geen olie- en benzineafscheider

•  geen chemicaliën, nutriënten en vitaminen

Wasserschmidt begint 
waar anderen eindigen! 

Gedreven door onze betrokkenheid bij het milieu hebben wij 
een systeem ontwikkeld dat écht veel meer is dan een gewone 
waterrecycling.
Met ons modulair en allround BioClassic®-Systeem overtref-
fen wij ruimschoots elke lokale en nationale wetgeving en dat 
wereldwijd.
Al het afvalwater wordt door onze gepatenteerde Biofi lm-tech-
nologie grondig gezuiverd tot perfect proceswater voor herge-
bruik. De uitnemende kwaliteit van deze Biofi lm-technologie 
staat borg voor een waterbesparing tot maar liefst 95% en 
vermindert daardoor de operationele kosten drastisch. Dit alles 
resulteert in een stabiel en effi ciënt draaiende carwash, gecom-
bineerd met een zeer interessante terugverdientijd.

Zuivere oplossingen  – geurloos en hygiënisch!

„Alleen een effectieve en duurzame manier van af-
valwaterbehandeling garandeert proceswater van 
hoge kwaliteit. Hierin zijn wij, als Wasserschmidt, 
sinds  1994 toonaangevend met onze bewezen en 
gepatenteerde Biofi lm-technologie.“
 
   CEO Dipl.-Ing. D. Schmidt

Effectief  – en overtreft al uw verwachtingen! 

Onze betrokkenheid eindigt niet na levering van uw 
BioClassic®-Systeem! 
Sterker nog, hier begint het pas voor ons. Voor begeleiding 
en ondersteuning kunt u rekenen op ons team van mede-
werkers en dealers. 

Wij zijn zeer betrokken bij onze klanten en sturen u graag een 
referentielijst toe zodat u kunt controleren wat wij beloven. 

U zult zich verbazen maar bij ons staat de klant écht op 
nummer 1.

Informeer naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 
Wij adviseren, berekenen de mogelijke besparingen en ma-
ken u een offerte op maat.

Het BioClassic®-Systeem  

3 stappen naar zuiver en helder water

Slibvangput 
Mechanische 

voorbezinking

1

3

2

Lamellenafscheider: 
Nazuivering en 
voorraadtank

Wij gebruiken de kracht van de natuur, gecombineerd met ge-
avanceerde technieken, dat het afvalwater zuivert op een con-
troleerbare en duurzame wijze.
Het eindresultaat is zuiver en helder proceswater voor de car-
wash!

Het BioClassic-Systeem wordt afgestemd op uw wensen, is ge-
makkelijk te bedienen, is onderhoudsvriendelijk en een verant-
woorde investering.

Bioreactor: 
Afvalwaterzuivering 
met onze gepatenteerde 
Biofi lm-technologie


