
Viega

COMPETENTIE IN 
WATERKWALITEIT.



01Het is ons doel het leven van mensen beter te maken
Met producten die dankzij hun kwaliteit extreem duurzaam zijn. 
Met systemen die ons gezond water in huis geven. Wij realiseren 
hiervoor de infrastructuur. Want hygiënisch veilig drinkwater is 
geen vanzelfsprekendheid in gebouwen en vereist toekomstge-
richte technologieën. Als een van de wereldmarktleiders van de 
installatiebranche voor sanitair en verwarming dragen wij met 
onze kennis en onze producten in belangrijke mate bij aan het zo 
hoog mogelijk houden van de drinkwaterkwaliteit in gebouwen. 
Daarmee steunen wij een fundamenteel mensenrecht en een 
doeltreffend gezondheidsbeleid.

SCHOON WATER IS  
ESSENTIEEL – MAAR NIET 
ALTIJD VANZELFSPREKEND.
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02Onze kerncompetentie is het behoud van de drinkwaterkwaliteit 
Wat mensen nodig hebben om te leven stroomt door onze leidingsystemen.  
Al meer dan 120 jaar richten wij ons op het behoud van de drinkwater-
kwaliteit in gebouwen. Onze blik is altijd vooruit gericht. Wij ontwerpen de 
levensaderen voor de gebouwen van morgen. Onze oplossingen onder-
steunen wereldwijd de gezondheid van mensen en leveren een essentiële 
bijdrage aan het bereiken van de het Water Safety Plan (waterbeheerplan) 
van de WHO.
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DRINKWATER IS EEN BASISRECHT. 
HET SCHOONHOUDEN IS VOOR 
ONS VANZELFSPREKEND.

03Onze oplossingen maken een veilige en hygiënische  
drinkwaterinstallatie mogelijk
Drinkwaterkwaliteit is een gevoelige zaak. Vele factoren beïn-
vloeden de kwaliteit. Met doelgerichte maatregelen en onze 
systeemoplossingen voor de gebouwentechniek lukt het echter 
de drinkwaterkwaliteit te behouden en daarmee de gezondheid 
veilig te stellen.
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Doorstroming bevorderen:
Een goede doorstroming met gereduceerde 
nominale buisdiameters voorkomt stilstaand 
water, dat de vermeerdering van ziektever-
wekkers zeer sterk bevordert.

Temperaturen in acht nemen: 
De handhaving van de temperatuur is cruciaal, 
aangezien vooral bacteriën als legionella zich 
in warm water bij minder dan 55 °C en in koud 
water bij meer dan 25 °C sterk vermeerderen.

Waterverversing garanderen:
Als bescherming tegen hygiënische risico’s 
in de drinkwaterinstallatie zou minstens 
om de zeven dagen eenmaal een volledige 
waterverversing moeten plaatsvinden.

Werkingsdriehoek van 
de drinkwaterkwaliteit
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04Wij koppelen gezondheidszorg en duurzaamheid aan energie-efficiëntie
De juiste omgang met drinkwater is niet alleen van wezenlijk belang voor onze ge-
zondheid, maar ook voor de gezondheid van onze planeet. De weg naar de toekomst 
kan alleen via een duurzaam gebruik van de drinkwater-installatie plaatsvinden, die 
naast de hygiënische ook aan de cruciale economische en ecologische specificaties 
voldoet. Viega systeemoplossingen combineren daarom nu al gezondheidspreventie 
en duurzaamheid met kosten- en energie-efficiëntie. Het initiatief ’50 Sustainability & 
Climate Leaders’ heeft onze inspanningen erkend. De wereldwijde campagne is erop 
gericht de aandacht op internationale ondernemingen te vestigen, die een bijdrage 
leveren aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

05Höchster Qualität verbunden
Van de materiaalkeuze tot de productie, 
van de hygiënisch verpakte levering tot de 
schone installatie – bij iedere bouwplaats-
situatie en waterkwaliteit met onze efficiënte  
Viega perstechnologie: Voor Viega heeft 
kwaliteit de hoogste prioriteit. Des te meer  
wanneer het om het levensbelangrijke behoud 
van de drinkwaterkwaliteit in gebouwen 
gaat. De hoge kwaliteit van onze producten 
vindt zijn oorsprong in Duitsland. Daarom 
produceren wij ook internationaal volgens 
Duitse standaarden. Voor een betrouwbare 
beschikbaarheid, en gelijkblijvende opti-
male kwaliteit.
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WAT WIJ VANDAAG 
DOEN, BEPAALT HOE 
WE MORGEN LEVEN.

06Wij bieden optimale ondersteuning
Het behoud van de drinkwaterkwaliteit is 
een zeer grote verantwoordelijkheid die 
het best gemeenschappelijk gedragen kan 
worden. Met een sterke distributie, deskun-
dig advies en de scholing van vakkennis 
ondersteunen wij onze klanten gedurende 
de totale levenscyclus van hun projecten. 
Daarmee leveren wij een effectieve bijdrage 
aan de risico-managementbenadering van 
het Water Safety Plan (waterbeheerplan) en 
ondersteunen wij een van de meest doel-
treffende middelen om de veiligheid van 
de huishoudelijke drinkwatervoorziening 
door risicobeheersing consequent in acht 
te nemen.

07Wij kennen onze verantwoordelijkheid
Schoon drinkwater is een van de belangrijkste voor-
waarden voor gezondheid. Daarom is het behoud van  
de waterkwaliteit voor ons ook niet zomaar gevoels-
kwestie. Het is onze plicht. Wij installeren de levens-
aderen van de gebouwen van morgen. Wij ondersteunen 
daarmee het duurzame ontwikkelingsdoel van de VN,  
de toegang tot schoon water en stellen generaties 
mensen in staat om veilig en gezond te leven. Uit pure 
verantwoordelijkheid.
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Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45-G 
1411 AX Naarden 
Nederland

Telefoon +31 (0)35-538 0442 
Telefax +31 (0)35-538 0753

info@viega.nl  
viega.nl


