
Шановні Панове!
Торговий будинок АКВА-ХОЛДИНГ є інжиніринговою компанією, яка 
спеціалізується на  розробці та впровадженні сучасних технологій водоочистки.

Наша компанія є офіційним представником українських и закордонних 
виробників реагентів і обладнання для водопідготовки.

Перелік найбільших реалізованих проектів наведено у референц- листі.

Товариство з обмеженою відповідальністю
Торговий будинок АКВА-ХОЛДИНГ

вул. Комсомольська, 5, м. Дніпропетровськ, 49044, Україна
Тел./факс: +38 (056) 770•22•02;  e-mail: main@aqua-holding.com
www.aqua-holding.com

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Галузь

Паперова
промисловість 

Металургійна
промисловість

Комунальні
підприємства

Масложирове та молочне
виробництво,

птахофабрики, м’ясокомбінати
та інші підприємства

харчової промисловості

Вирішувані проблеми

•  зниження ХСК і БСК;
•  видалення фосфатів, сульфідів і фторидів;
•  зневоднення шламу;
•  видалення завислих речовин.

•  водопідготовка та обробка котельної води
    та конденсату;
•  підвищення і стабілізація поглинальної 
    здатності катіонітов;
•  обробка зворотньої охолоджуючої води — захист
    від корозії, накипу, відкладень і біообростання;
•  обробка стоків, у тому числі видалення важких
    металів;
•  обробка закритих систем охолодження;
•  обробка брудних циклів доменного, конвертерного,
    електросталеплавильного виробництва, циклів
    вакуумування сталі;
•  обробка брудних циклів цехів гарячої прокатки;
•  хімічна промивка обладнання та систем охолодження
    для видалення продуктів корозії і  відкладень,
    а також відновлення показників проектних
    витрат води;
•  зневоднення шламів.

•  видалення завислих речовин;
•  очистка води, що скидається;
•  зниження ХСК і БСК;
•  видалення фосфатів, сульфідів і фторидів;
•  запобігання утворенню характерного запаху;
•  видалення жирів, СПАР і нафтопродуктів;
•  зневоднення шламу;
•  запобігання спуханню і надмірному виносу
    активного мулу;
•  очищення промивних вод станцій підготовки
    питної води;
•  доведення показників якості питної води до рівня
    міжнародних стандартів (зниження перманганатної 
    окиснюваності, тригалометанів та інших проблемних
    забруднень).

•  видалення завислих речовин;
•  зниження ХСК і БСК;
•  видалення фосфатів, сульфідів і фторидів;
•  розділення емульсії, видалення жирів;
•  зневоднення шламу.

Досвід роботи

Холдинг «Миронівський
хлібопродукт»,

Холдинг «Молочний Альянс»,
Холдинг «АПК-Інвест»,

ПАТ «Крафт Фудс» та ін.

«Рубежанський картонно-тарний
комбінат»,

«Обухівський картонно-тарний
комбінат» та ін.

ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг»,
корпорація «Інтерпайп»,

Нікопольський завод феросплавів,
Євраз-холдинг та ін.

Підприємства з виробництва
питної води обласних

центрів та інших
міст України


