
Visie
Bij Pronomar richten wij ons op innovatieve  
technologie, milieuvriendelijke en duurzame  
oplossingen en het verbeteren van de 
werkomstandigheden voor mensen en 
organisaties. Voor onze klanten willen wij  
een gewaardeerde zakenpartner zijn.
 

Pronomar, ontstaan vanuit een maritieme 
achtergrond, is gespecialiseerd in de  
levering van innovatieve en efficiënte uit-
rusting. Hierbij biedt de Merus technologie  
een perfecte oplossing voor verbetering 
en optimale efficiëntie van uw machines 
en apparatuur.

Door de oplossingsgerichte benaderings- 
wijze biedt Pronomar een nieuwe  
standaard in:

Merus® 

Green water treatment 
(freshwater & seawater)
Green hydro carbon treatment
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SOLUTIONS 
for Professionals

Missie
Wij leveren technische en duurzame milieu-
vriendelijke oplossingen om de werkomstandig-
heden van onze klanten te verbeteren. Tevens 
zorgen deze oplossingen voor betere werkvoor-
waarden en optimale efficiëntie hetgeen zowel 
de klant als het milieu ten goede komt.

Pronomar nu ook op Facebook: www.facebook.com/pronomar

Pronomar B.V. Noordeinde 88 C, 3341 LW  Hendrik-Ido-Ambacht, 

T +31 (0)78 - 68 19 481   F +31 (0)84 - 22 54 573  

 E info@pronomar.com    www.pronomar.com



GREEN WATER TREATMENT

Een perfecte oplossing voor alle problemen met scaling,  
roest, biofouling en barnacles biedt de zeer efficiënte  
Merus-technologie. Deze bestaat uit een geprogrammeerde 
ring, geïnstalleerd rond een leiding, welke kleine oscillaties aan 
de vloeistof doorgeeft en de groei van kalk, bacteriën, algen, 
enz. in zowel zoet- als zeewater verstoort. Kalk, roest en 
 andere afzettingen krijgen hierdoor een hogere oplosbaarheid 
en worden makkelijker met het water uitgespoeld. Leidingen 
blijven hierdoor langer schoon en krijgen weer een betere 
doorstroming. Als gevolg is er minder onderhoud nodig aan 
sanitaire voorzieningen en technische, watergerelateerde  
machines en wordt hun levensduur aanzienlijk verlengd.

De gezonde samenstelling van het water verandert niet: het 
gezonde effect van de mineralen blijft behouden. De negatieve  
effecten van kalkaanslag en corrosie in allerlei apparatuur,  
machines en leidingen zijn voortaan verleden tijd.

Kenmerken
• Langere levensduur van apparaten en machines
• Verlenging van de service-intervallen
• Verhoogt de efficiëntie van chemicaliën
• Bespaart tijd en geld
• Vermindert operationele kosten

Toepassingen
Corrosie 

Roest, pitting, bruin water

Aanslag 

Roest, kalkaanslag, bio film, 
zouten, paraffine

Biologie 
Algen, bacteriën, biofouling

Een perfecte oplossing voor 
efficiëntieverbetering van:
Warmtewisselaars, verdampers, ketels en boilers, stoom  
bevochtigers, koeltorens, pompen, kleppen, koelwater, reverse  
osmosis systemen, keukenapparatuur, badkamers, fonteinen,  
zwembaden, jacuzzi’s, sproeiers en een verbeterde door-
stroming van leidingen. 

GREEN
WATER
t r e a t m e n t

Toepassingen
Hotels, fitnessclubs, sauna’s,  recreatie parken, brouwerijen,  
zwembaden, wasserettes, koeltorens, waterbedrijven,  
bejaarden- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, etc.

Dé milieuvriendelijke 
OPLOSSING
voor kalk en roest Referenties

Hotel Princeville (Gouden Green Key); Westcord Hotels – Hotel 
New York (Gouden Green Key); Hotel Ara (Gouden Green Key); 
Le Méridien Hotels; Marriott Hotels; The Ritz Carlton Hotels; Poli-
tieacademie Ossendrecht en Warnsveld; Advanced Waste Water 
Solutions; Sofitel; Residence Savoy Scheveningen; Novapark; 
Nova Spa; Installatie-bureau van Hout; Sauna & Beauty de Velu-
we; Fitland; Greenpeace – Arctic Sunrise; Novotel; Chesapeake; 
Markerink; Van Dam Groep; Hotel Havenzicht; Hilton; Renais-
sance Hotel; Health City NL, BE, LUX; Imtech; Fitness First NL, 
BE, LUX, FR, UK; Achmea Health Centers; Virgin Active Fitness 
Clubs; Hotel Van Der Valk; Viking Life-Saving Equipment; DNS 
Bouw; SCI Soleil; Eaton Hotels; Coca Cola Bottelarij; Pepsi Cola 
Bottelarij; Campina; Aquador; Top Wohnen; Top Trock; Jong Instal-
latiebureau; Comfort Parc

Voordelen 
• Bestaande kalk lost op, hierdoor schonere leidingen
• Kalk is overal veel makkelijker afneembaar
• Minder onderhoud aan boilers
• Minder onderhoud aan stoomgeneratoren
• Minder onderhoud aan pompen en kleppen
• Geen kostbare en onnodige reparaties door kalkaanslag
• Lagere energierekening
• Betere smaak van koffie- en theewater
• Minder gebruik van schoonmaakmiddelen, waspoeder etc.
• Schonere vaat zonder kringen en watervlekken
• Keuken werkt onder schonere omstandigheden
• Minder vaak en makkelijker reinigen van whirlpool, jacuzzi 
 en zwembad

VOOR NA

Pronomar is geëtaleerd op de website van Green Key;  
het internationale keurmerk voor bedrijven die serieus  
en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid  en 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), 
met zorg voor het milieu.


