
Home ■ Soluções

Soluções

OFERECEMOS AS SOLUÇÕES HUBER NAS SEGUINTES ÁREAS:

Tratamento de Efluente Centralizado  - equipamento superior para o tratamento de efluente com uma linha de produtos
comprovados e inovadores

Tratamento de Efluente Industrial e Esgotos - soluções personalizadas e adaptadas provenientes de uma só fonte

Green Buildings - reciclagem de águas residuais completa e soluções de recuperação de energia para médias e grandes edifícios

Tratamento de Efluente Sanitário Descentralizado  - soluções independentes, personalizadas e completas para tratamento de
efluente no próprio local

Coletores de Esgoto - soluções de tratamento eficiente e confiável para esgotos, tanques de águas pluviais e tratamento de águas
da chuva

Fornecimento de Água - soluções para o fornecimento de água potável: tratamento, armazenamento, distribuição

Reuso de Efluentes - soluções para tratamento e reutilização de águas residuais e de recolha separada de água cinza

Recuperação de Calor do Esgoto  - várias soluções para a recuperação térmica do esgoto

Tratamento de Lodo  - soluções altamente eficientes e abrangentes para todo setor de tratamento de lodo, do espessamento ao
reuso

Tratamento de Areia - tecnologia eficiente para o tratamento de efluentes que contêm sedimentos

Soluções HUBER – Para Desafios Locais e Globais
Os Produtos HUBER fazem parte das Soluções HUBER!

Somos especialistas em tratamento de água, efluentes e esgotos. Se você tem algum destes problemas, permita-nos providenciar uma
solução personalizada para sua necessidade.

Quer você seja um técnico ou engenheiro consultor, se você está procurando por um melhor desempenho, processos ou produtos
mais confiáveis e econômicos, ligue para nós!

Energia, água e alimento estão ficando mais raro e mais caro. Nós enfrentamos problemas de aquecimento global e mudanças
climáticas, com conseqüências catastróficas para a natureza e a humanidade, especialmente para os menos favorecidos.

Nós oferecemos Soluções HUBER para o gerenciamento sustentável e econômico de recursos escassos, recuperação e reciclagem de
energia e materiais.
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