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BBA Pumps 
RVS zelfaanzuigende centrifugaalpompen
De activiteiten gaan al wat langer terug, maar in 1953 vond BBA Pumps onder de naam Bruin Buizen 
Apeldoorn officieel haar oorsprong. Door voortdurende innovatie heeft BBA Pumps zich ontwikkeld tot een 
internationale toonaangevende producent van zelfaanzuigende centrifugaalpompen, mobiele pompen en 
toebehoren voor tijdelijke pompinstallaties.

B serie
De pompen uit de BBA Pumps B serie in 
RVS 316, variëren in grootte van 1,5” tot 
4”. De pompen zijn voorzien van een open 
waaier die tegen een verwisselbare slijtplaat 
draait. Hierdoor is slijtage aan de pomp 
gering en wordt bespaard op onderhouds-en 
onderdelenkosten.

Toepassing
Zelfaanzuigende centrifugaalpompen van 
BBA Pumps zijn ideaal voor het verpompen 
van licht verontreinigde vloeistoffen met of 
zonder vaste delen. Pompen uit de B serie 
worden ingezet op systemen waarbij het 
aanzuigen soms lastig kan zijn en een gewone 

centrifugaalpomp niet volstaat. Als het pomphuis eenmaal is gevuld met vloeistof, gaat het verpompen van 
lucht uit de zuigleiding vanzelf.

Unieke kenmerken
• Eenvoudige constructie;
• Grote vrije doorlaat;
• Geschikt voor hete vloeistoffen;
• Nat zelfaanzuigend;
• Vetgekoelde asafdichting;
• Lange levensduur.

Serie Materiaal Max. capaciteit Max. druk Motorvermogen Medium temp. Max. vrije doorlaat

B RVS 316 140 m3/h 3,7 bar 7,5 kW tot 90°C 46 mm

Ideaal voor het aanzuigen en verpompen van bijvoorbeeld chemisch afvalwater.

CDR 
Magneetgedreven en mechanical seal centrifugaalpompen
Het Italiaanse merk CDR is gevestigd in Italië en opgericht in de vroege jaren 50 van de vorige eeuw. Het 
programma bestaat uit twee hoofdgroepen, namelijk de magneetpompen en de mechanical seal afgedichte 
pompen. 

Magneetgedreven centrifugaalpompen
CDR heeft een compleet programma 100% lekvrije magneetgedreven centrifugaalpompen. Dankzij de afdicht-
ingsloze technologie zijn deze pompen hermetisch afgesloten waardoor lekkage van vloeistoffen en emissies 
van vluchtige, giftige en ontvlambare chemicaliën wordt voorkomen.

Mechanical seal centrifugaalpompen
CDR heeft ook een uitgebreid programma centrifugaalpompen met een mechanical seal asafdichting, leverbaar 
met diverse soorten kunststof lining. Dit maakt de pompen uitermate geschikt voor het verpompen van 
corrosieve, agressieve, gevaarlijke en licht vervuilde vloeistoffen met zwevende deeltjes.

Unieke kenmerken
• Geschikt voor een grote verscheidenheid aan vloeistoffen;
• Optioneel ATEX-gecertificeerd;
• Mechanische afdichting;
• Pompassortiment voor toepassingen tot 250 m³/h;
• Verpompen van vloeistoffen van -30°C tot +140°C.

Unieke kenmerken
• Geen dampverlies bij gevaarlijke 

vloeistoffen;
• Optioneel ATEX-gecertificeerd;
• Geen mechanische afdichtingen;
• Verpompen van vloeistoffen van -100°C 

tot +300°C;
• Geschikt voor een grote verscheidenheid 

aan vloeistoffen;
• Maximaal 2% vervuiling.



Magneetgedreven centrifugaalpompen in RVS

Magneetgedreven centrifugaalpompen met kunststof lining

Serie Uitvoering Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk

Medium 
temp.

Max. 
viscositeit Normering

ETS/ ETS-B Kortgekoppeld RVS 316 24 m3/h 3,8 bar
-20°C tot 
+140°C

100 mPas
EN 22858 /  
ISO 2858

Ideaal voor het verpompen van schone of licht verontreinigde agressieve, giftige of gevaarlijke vloeistoffen met 
een lage viscositeit.

UTS/ UTS-B
Vrijaseinde of 
kortgekoppeld

RVS 316 320 m3/h 9,5 bar
-100°C tot 

+300°C
100 mPas

EN 22858 /  
ISO 2858

Ideaal voor het verpompen van schone of licht verontreinigde agressieve, giftige of gevaarlijke vloeistoffen met 
een lage viscositeit.

XTS/ XTS-B
Vrijaseinde of 
kortgekoppeld

RVS 316 70 m3/h 6,1 bar
-40°C tot 
+300°C

Op 
aanvraag

ISO 2858 /  
ISO 15783

Voor het verpompen van vloeistoffen met organische vaste stoffen, chemische bezinksel en zwevende 
deeltjes.

Serie Uitvoering Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk

Medium 
temp.

Max. 
viscositeit Normering

UTN-L/ 
UTN-BL

Vrijaseinde of 
kortgekoppeld

Kunststof 
lining: PP, 

PFA, PVDF 
of ETFE

75  m3/h 6,5 bar
-50°C tot 
+140°C

100 mPas
EN 22858 /  
ISO 2858

Ideaal voor het verpompen van schone of licht verontreinigde corrosieve, agressieve of gevaarlijke vloeistoffen 
met een lage viscositeit.

ETN EVO Kortgekoppeld

Kunststof 
lining: PP, 

PFA, PVDF 
of ETFE

60  m3/h 3,4 bar
-15°C tot 

+90°C
60 mPas

Sub- EN 22858 
/ ISO 2858

Ideaal voor het verpompen van schone of licht verontreinigde corrosieve, agressieve of gevaarlijke vloeistoffen 
met een lage viscositeit.

XTN-L/ 
XTN-BL

Vrijaseinde of 
kortgekoppeld

PFA lining 70 m3/h 6,1 bar
-50°C tot 
+160°C

Op 
aanvraag

ISO 2858 /  
ISO 15783

Voor het verpompen van vloeistoffen met organische vaste stoffen, chemische bezinksel en zwevende 
deeltjes.

Magneetgedreven centrifugaalpompen in kunststof

Serie Uitvoering Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk

Medium 
temp.

Max. 
viscositeit Normering

STN Kortgekoppeld
Kunststof: 

PP of 
ETFE-CFR

62 m3/h 3,0 bar
-10°C tot 

+80°C
60 mPas

Verpompt schone of licht verontreinigde corrosieve, agressieve of gevaarlijke stoffen met een lage viscositeit.

Mechanical seal centrifugaalpompen

Serie Uitvoering Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk

Medium 
temp.

Max. 
viscositeit Normering

CCL/ CCL-B
Vrijaseinde of 
kortgekoppeld

Nodulair 
gietijzer 
met PP 
lining

250  m3/h 6,5 bar
-10°C tot 

+70°C
100 mPas

EN 22858 /  
ISO 285

Geschikt voor het verpompen van schone of licht verontreinigde corrosieve, agressieve of gevaarlijke stoffen 
met een lage viscositeit.

UCL/ UCL-B
Vrijaseinde of 
kortgekoppeld

Nodulair 
gietijzer 

met 
kunststof 
lining: PP, 

PFA of 
PVDF

250  m3/h 6,5 bar
-50°C tot 
+140°C

100 mPas
EN 22858 /  
ISO 2858

Geschikt voor het verpompen van schone of licht verontreinigde corrosieve, agressieve of gevaarlijke stoffen 
met een lage viscositeit.



TecnicaPompe 
RVS centrifugaalpompen
TecnicaPompe is een Italiaanse fabrikant van industriële- en sanitaire 
centrifugaalpompen uitgevoerd in roestvast staal voor de levensmiddelen-, 
drank-, farmaceutische- en chemische industrie. 

Het complete programma omvat verschillende types 
centrifugaalpompen uitgevoerd in roestvast staal, pomp units en 
toebehoren. De producten van TecnicaPompe zijn een perfecte 
combinatie van kwaliteit en innovatieve technologie.

Unieke kenmerken
• Eenvoudig, modulair, onderhoudsvriendelijk en robuust 

concept;
• Geschikt voor een grote verscheidenheid aan vloeistoffen;
• Leverbaar met diverse pompaansluitingen;
• Sanitaire modellen ontworpen volgens de 3-A en EHEDG 

standaard.

“Meer dan 50 
jaar ervaring in 

de productie van 
centrifugaalpompen 

voor o.a. de 
chemische- en 
farmaceutische 

industrie”

Zelfaanzuigende vloeistofringpompen

Centrifugaalpompen met schroefwaaier

Centrifugaalpompen met (semi-) open waaier

Serie Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk Medium temp. Max. 

viscositeit
Max. vrije 
doorlaat

TA.L-SC RVS 316 / 304 65 m3/h 5,5 bar +3°C tot +120°C 1000 mPas Op aanvraag

Ideaal voor het overpompen van vloeistoffen in tanks op verschillende hoogtes.

TA.N RVS 316 / 304 85 m3/h 6 bar +3°C tot +120°C 100 mPas Op aanvraag

Ideaal voor het overpompen van vloeistoffen die een aantal meters aangezogen moeten worden.

Serie Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk Medium temp. Max. 

viscositeit
Max. vrije 
doorlaat

TC.DV RVS 316 / 304 125 m3/h 1,5 bar +3°C tot +120°C 1000 mPas 50 mm

Veelzijdige pomp serie, ideaal voor het verpompen van o.a. crèmes, pasta’s, vloeistoffen met vaste 
deeltjes.

Serie Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk Medium temp. Max. 

viscositeit
Max. vrije 
doorlaat

TC.EH RVS 316 / 304 140 m3/h 6,5 bar +3°C tot +120°C 500 mPas 10 mm

Verpompt agressieve chemicaliën, dikke en vezelige producten, geconcentreerde vloeistoffen, etc.

TC.EVO RVS 316 / 304 250 m3/h 8,5 bar +3°C tot +120°C 300 mPas Op aanvraag

Voor toepassingen als waterbehandeling, CIP reiniging, chemische en farmaceutische industrie.

TC.GA RVS 316 / 304 115 m3/h 3,5 bar +3°C tot +120°C 1000 mPas 20 mm

Verpompen van o.a. vloeistoffen met zwevende vaste deeltjes, vezelige pasta’s, verf, halfvloeibare 
producten.

TC.NS RVS 316 / 304 140 m3/h 10 bar +3°C tot +120°C 5000 mPas 8 mm

Voor toepassingen als waterbehandeling, CIP reiniging, Osmose en filtratie installaties, 
warmtewisseleaars, etc.



Tsurumi 
RVS dompelpompen
Tsurumi is een Japanse producent van dompelpompen. De eerste 
pompen werden reeds in 1924 geproduceerd en door de jaren 
heen heeft het bedrijf zich ontwikkeld naar een wereldwijd netwerk 
van productie- en verkoopfaciliteiten. Het Japanse streven naar een 
perfecte productkwaliteit is terug te vinden in de aantoonbaar lange 
levensduur van de dompelpompen.

SFQ serie
De Tsurumi SFQ roestvast stalen dompelpomp is speciaal ontwikkeld 
voor corrosieve vloeistoffen. Door de toepassing van een vortex 
waaier worden verstoppingen en slijtage door grote of langvezelige 
bestanddelen voorkomen.
De delen van de pomp die in aanraking komen met de vloeistof zijn 
gemaakt van austenitisch roestvast staal 316.

Unieke kenmerken
• Voor zeer zware toepassingen;
• Aantoonbaar lange levensduur;
• Motor is beveiligd doormiddel van een thermische 

motorbeveiliging;
• Dubbele mechanische asafdichting in een oliebad met olielifter.

Serie Materiaal Persaansluiting Max. 
capaciteit Max. druk Motorvermogen Medium 

temp.
Max. vrije 
doorlaat

SFQ RVS 316 80 mm 120 m3/h 4,4 bar 1,5 t/m 11 kW 0°C tot +40°C 30 mm

Optioneel leverbaar met voetbochtkoppeling t.b.v. geleidestangconstructie.

WANGEN Pumpen 
Schroefspindelpompen
WANGEN Pumpen gevestigd in het zuid Duitse Wangen in Allgäu ontwikkelt en produceert hoogwaardige 
verdringerpompen. Het uitgebreide programma worm- en schroefspindelpompen wordt in vele branches 
toegepast. Onder andere in de farmaceutische-, drank-, papier-, cosmetische-, chemische-, en 
voedingsmiddelenindustrie. 

Serie Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk Medium temp. Max. 

viscositeit
Max. vrije 
doorlaat

VarioTwin NG RVS 316 10 m3/h 25 bar tot 90°C
3.000.000 

mPas
30 mm

Verpompen van vezelige extracten voor cosmetica, hoog viskeuze producten als lijm, pasta’s, pulp, etc.

Serie Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk Medium temp. Max. 

viscositeit
Max. vrije 
doorlaat

Twin NG RVS 316 200 m3/h 30 bar tot 130°C
1.000.000 

mPas
40 mm

Beschadigingsvrij doseren, vullen, aanzuigen van hoog viskeuze producten en te gebruiken als CIP en 
SIP pomp. 

Schroefspindelpomp
De schroefspindelpomp is ontwikkeld 
om op een betrouwbare wijze laag 
tot zeer hoog viskeuze vloeistoffen te 
verpompen. De pompen kunnen als 
procespomp en als reinigingspomp 
(CIP/SIP) worden gebruikt.

Unieke kenmerken
• Hoge piekdruk en capaciteit haalbaar;
• Eenvoudige vervanging spindels en seal cartridge;
• Her-synchronisatie spindels behoort tot verleden;
• Opnieuw uitlijnen van koppeling niet meer nodig;
• Handgrepen voor eenvoudige (de-) montage;
• 100% uitwisselbaar met vorige generatie Twin;
• EHEDG en 3-A gecertificeerd.

“Wij verpompen water met 
een pH waarde van 2 tot 3. Na 
ruim 2 jaar draaien verkeerd 

de pomp nog steeds in 
uitstekende conditie!”



WANGEN Pumpen 
Wormverdringerpompen
Modulair, robuust, nauwkeurige dosering en lage pulsatie. Een breed aanbod 
van modellen en toegepaste materialen zorgt voor een optimale match tussen 
de pomp en toepassing.

Unieke kenmerken
• Pompen vervaardigd volgens de ATEX-richtlijnen;
• Eenvoudig in onderhoud;
• Breed doseerbereik;
• Verpompen van hoog viskeuze producten;
• Klantspecifieke pompoplossingen.

WANGEN MX series

Serie Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk

Medium 
temp.

Max. 
viscositeit

Max. vrije 
doorlaat

MX RVS 100 m3/h 80 bar
-30°C tot 

140°C
200.000  
mPas

76 mm

Voor veeleisend hygiënisch transport en dosering. CIP en SIP reinigbaar.

MX-R RVS 100 m3/h 80 bar
-30°C tot 

140°C
200.000  
mPas

76 mm

Voor het verpompen van media met een hoog vastestofgehalte.

“Dankzij het hoge doseerbereik zitten we ook in de 
toekomst bij een hogere productie goed met deze pomp”

WANGEN KL series

WANGEN KB series

Serie Materiaal Max. 
capaciteit Max. druk Medium 

temp.
Max. 

viscositeit
Max. vrije 
doorlaat

KL-SL RVS 150 m3/h 48 bar
-30°C tot 

140°C
200.000 
mPas

95 mm

Uitstekende doseereigenschappen, groot viscositeitsbereik, zeer gemakkelijk te reinigen.

KL-S Gietijzer, RVS 560 m3/h 48 bar
-30°C tot 

140°C
200.000 
mPas

150 mm

Verpompt onder meer afvalolie, snijolie en papierpulp. 

KL-R Gietijzer, RVS 160 m3/h 48 bar
-30°C tot 

140°C
1.000.000 

mPas
150 mm

Voor het verpompen van sheargevoelige media met lage pulsatie en niet-vrijstromende producten en/of 
slib.

KL-T/ 
KB-T

Gietijzer, RVS 560 m3/h 12 bar
-30°C tot 

140°C
1.000.000 

mPas
150 mm

Voor het verpompen van media uit containers en tanks.

Serie Materiaal Max. 
capaciteit Max. druk Medium 

temp.
Max. 

viscositeit
Max. vrije 
doorlaat

KB-S Gietijzer, RVS 147 m3/h 48 bar
-30°C tot 

140°C
200.000 
mPas

95 mm

Ideaal voor normaal pompbedrijf. Verpompt viskeuze en abrasieve media.

HYLINE Gietijzer 7 m3/h 20 bar
-30°C tot 

140°C
100.000 
mPas

26 mm

Uitstekend geschikt voor hygiënisch verpompen en doseren van diverse media.

KB22S Gietijzer 4 m3/h 16 bar
-30°C tot 

140°C
100.000 
mPas

28 mm

Uitstekend geschikt voor het verpompen en doseren van agressieve en niet-agressieve media.

KB-S GG Gietijzer 5 m3/h 16 bar
-30°C tot 

140°C
100.000 
mPas

28 mm

Pompen dispersielijmen, polymeren, en waterstofperoxide. 



Flotronic 
Luchtgedreven membraanpompen
Flotronic Pumps, gevestigd in West Sussex, is een grote mondiale speler op het gebied van ontwikkeling en 
productie van luchtgedreven membraanpompen. Flotronic is de uitvinder van het baanbrekende ‘One Nut’ 
pomp design. Vanaf de oprichting in 1981 worden de pompen hiermee uitgerust. Het One Nut design heeft 
zich in de afgelopen 30 jaar bewezen in talloze industrieën waaronder de farmaceutische-, voedingsmiddelen-, 
dranken-, chemische- en cosmetische industrie.

One Nut pomp design
Het One Nut pomp design zorgt voor snel en 
eenvoudig onderhoud. Dit onderhoudsvriendelijke 
concept keert de conventionele dubbel-membraan 
pomp letterlijk binnenstebuiten. Vloeistof stroomt door 
het midden van de pomp terwijl de perslucht zich 
aan de buitenkant bevindt. Lagere kosten en minder 
downtime door sneller onderhoud. In 15 minuten de 
membranen vervangen door maar 1-moer (One Nut) 
los te draaien.

Unieke kenmerken
• Snel en eenvoudig onderhoud;
• Ultralange levensduur door “short stroke” PTFE 

membranen;
• Droogloop bestendig;
• Droog zelfaanzuigend;
• Leverbaar in ATEX uitvoering;
• EHEDG en 3-A gecertificeerd voor hygiëne 

toepassingen.

Serie Materiaal Max. 
capaciteit

Max. 
druk

Medium 
temp.

Max. 
viscositeit

Max. vrije 
doorlaat Normering

Slimline

RVS 304, RVS 
316, Dulpex, 
Aluminium en 

Hastelloy® 

27 m3/h 7 bar
-15°C tot 

135°C
500.000 
mPas

14 mm

EU 
1935/2004, 

EU 
2023/2006

Deze pompen zijn toepasbaar voor o.a. chemicaliën, cosmetica, verf, lijmen, farmaceutische en 
hygiënische toepassingen.

500 series
Polypropyleen, 
PVC, PVDF en 

Aluminium
54 m3/h 7 bar

-15°C tot 
135°C

500.000 
mPas

14 mm

EU 
1935/2004, 

EU 
2023/2006

Voor het verpompen van o.a. oplosmiddelen, chemicaliën, inkt en kleurstoffen.

710 series
RVS 304, RVS 
316 plaatstaal 
en Hastelloy®

54 m3/h 7 bar
-15°C tot 

135°C
500.000 
mPas

14 mm

EU 
1935/2004, 

EU 
2023/2006

Veelzijdig te gebruiken voor onder meer zuren, lijmen, cosmetica, olieproducten, papierpulp, 
oplosmiddelen, etc.

Chemflo PTFE 41 m3/h 7 bar
-15°C tot 

135°C
500.000 
mPas

14 mm

EU 
1935/2004, 

EU 
2023/2006

Voor toepassingen met gevaarlijke chemicaliën waar alleen PTFE kan worden gebruikt.

Minichem PTFE 6 m3/h 7 bar
-15°C tot 

80°C
500.000 
mPas

7 mm

EU 
1935/2004, 

EU 
2023/2006

Voor het verpompen van gevaarlijke en agressieve chemicaliën.

Barrel 
unloading 

system
RVS 316 27 m3/h 7 bar

-15°C tot 
135°C

500.000 
mPas

14 mm

EU 
1935/2004, 

EU 
2023/2006

I.c.m. een Slimline pomp ideaal voor het leegpompen van drums gevuld met hoog viskeuze producten.



Boyser 
Slangenpompen
Het in Spanje gevestigde Boyser is gespecialiseerd 
in slangenpompen. Sinds de oprichting in 
1993 heeft Boyser zich ontwikkeld tot één 
van de toonaangevende specialisten in 
industriële toepassingen. Een uitgebreide range 
slangenpompen, verdeeld in 4 hoofdseries en meer 
dan 20 modellen, maken het programma tot één 
van de meest complete in de markt.

Slangenpomp
De voordelen van een slangenpomp, zijn een 
rechtstreeks gevolg van de zeer eenvoudige 
werking. Een slang geplaatst in een halfrond 

Unieke kenmerken
• Droog zelf aanzuigend tot wel 9 meter;
• Droogloop bestendig;
• (As) afdichtingsloos;
• Onderhoudsarm;
• Leverbaar in ATEX uitvoering;
• Uitstekende doseernauwkeurigheid (+/- 1%).

pomphuis vormt de kern van de pomp. Deze 
slang wordt door een rotor met daarop rollen of 
glijschoenen samengedrukt. Snel daarna herstelt de 
slang zich naar zijn originele vorm en ontstaat een 
vacuüm waardoor de vloeistof wordt aangezogen. 
De vloeistof komt daarbij dus in de slang in ruimtes 
terecht die door de rollers worden gevormd. 
Vervolgens drijven de rollers de vloeistof, voorzichtig, 
naar de persaansluiting van de pomp.

Serie Materiaal slangen Max. capaciteit Max. druk Medium temp. Max. viscositeit

DS-M
Silicone, Norprene®, 

Tygon®, Solva
1780 ml/min 0,9 bar tot +40°C 8.000 mPas

Ideaal voor het doseren van o.a. chemicaliën, oliën, abrasieve producten en additieven.

AMP
NR(-A), NBR(-A), 
EPDM, Hypalon, 

Norprene®, Silicone
1,2 m3/h 8 bar tot +40°C 20.000 mPas

Verpompt onder meer inkten, lijmen, kleurstoffen, peroxides, zuren, additieven, etc.

FMP
NR(-A), NBR(-A), 
EPDM, Hypalon, 

Norprene®
20 m3/h 8 bar tot +60°C 50.000 mPas

Voor het verpompen van slurries, verven, lijmen, latex, cosmetische crèmes, gel, etc.

RBT
NR(-A), NBR(-A), 
EPDM, Hypalon

36 m3/h 15 bar tot +60°C 50.000 mPas

Heavy Duty pomp voor het verpompen van o.a. slurries, pulp, verven, lijmen, reinigingsmiddelen en 
bijtende zuren.



Totaalleverancier
Distrimex Pompen & Service is reeds tientallen 
jaren toonaangevend partner op het gebied van 
pompen en actief in heel Nederland. Wij voorzien 
je van deskundig pompadvies, topmerken in elk 
pompprincipe, professionele plaatsing, regulier 
onderhoud, een breed onderdelenprogramma en 
een alerte 24-uurs storingservice.

Deskundig pompadvies
Onze professionals werken in gespecialiseerde 
divisies voor de weg- en waterbouw, industrie, 
agrarische sector en scheepsbouw. Zo zijn we bij 
uitstek thuis in de vraagstukken die spelen in jouw 
vakgebied. Op basis van onze jarenlange ervaring 
en uitgebreide pompenkennis adviseren we jou 
over de inzet van de juiste pompen. Omdat we 

alle pompprincipes leveren, geven we altijd onafhankelijk advies op basis van de te verpompen media en jouw 
wensen. Met oog voor bedrijfszekerheid, een lange levensduur en een hoog rendement.

Service op maat: 24/7
Wij staan voor je klaar met een sterke, 
merkonafhankelijke serviceorganisatie. 
Wij verzorgen preventief onderhoud, 
conditiebewaking, reparatie pompen en 
onderdelenlevering voor al uw pompen en 
pompsystemen. Dankzij onze moderne efficiënte 
werkplaatsen, een brede onderdelenvoorraad 
en goed uitgeruste mobiele serviceteams 
kunnen we alert inspelen op jouw vragen. En bij 
calamiteiten zijn we met een eigen meldkamer 
24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar. 
We werken volgens VCA en ISO9001. Wij 
verzekeren je van continuïteit en helpen kostbare 
stilstand te voorkomen. Distrimex behoort tot de 
krachtige BBA-Group en beschikt zo over eigen 
productiefaciliteiten in Nederland en Tsjechië, 
waar we innovatieve en zeer praktijkgerichte 
pompen ontwikkelen voor de meest 
uiteenlopende toepassingen.

De BBA-Group
Distrimex behoort tot de krachtige BBA-Group en beschikt zo over eigen productiefaciliteiten in Nederland 
en Tsjechië, waar we innovatieve en zeer praktijkgerichte pompen ontwikkelen voor de meest uiteenlopende 
toepassingen.

T +31 (0)314 36 84 44 
info@distrimex.nl
www.distrimex.nl

Distrimex Pompen & Service BV 
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