Bij Aquaco wordt elke waterstraal professioneel geboren

De techniek achter sterke waterstaaltjes

Water, tuinen en techniek vormen het trio
van de toekomst. Verticale vijvers,
watermuren, verdiepte beekjes en
verhoogde waterspiegels bepalen het
toekomstig trendy tuinbeeld. Water is een
onmisbaar element. Voor mens, plant en
dier een eerste levensbehoefte.
Sterk in opkomst is een creatief en
kunstzinnig gebruik van water in de tuin.
Springende waterstralen, spontaan opborrelende
beekjes en middels lampen gekleurde fonteinen;
met de jongste technieken is alles mogelijk. Daarbij
wordt rekening gehouden met een spaarzaam
gebruik. Alleen het verdampte water verdwijnt.
Het overige wordt opgepompt en circuleert.
Technisch vertaler van sterke staaltjes met water is
AQUACO, ondermeer specialist in kunstzinnige
watertoepassingen. Het bedrijf signaleert een fors
toegenomen vraag naar creatieve mogelijkheden.
Zowel direct bij particulieren als bij hoveniers.
Met name beeldend kunstenaars en tuinarchitecten
zoeken naar alternatieve waterwegen.
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Waterfilm
Een opvallend voorbeeldproject in creatief watergebruik is de “De Tuin van de Toekomst” die tijdens de
tuinbeurs Fleurig ‘97 werd gerealiseerd.
De grondleggers kozen daarbij voor water als basis
voor beeldende kunst en voor AQUACO als ontwerper
en technisch uitvoerder van hun futuristische ideeën.
Zo realiseerde AQUACO een door de architect
bedachte watermuur als blikvanger.
Over ruim 12 meter stroomt een dunne waterfilm op
een zinken wand van 4,5 meter hoog.
Simpeler ogen opspuitende fonteintjes op rij. Het decoratieve aspect zit vooral in de kracht van
herhaling. Symbolisch
voor de levenskracht
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en beregening in particuliere tuinen lijkt een hele stap.
Voor een breedschalige onderneming als AQUACO
met een scala aan wereldmerken in onderdelen en
systemen is het vanzelfsprekend. Het bedrijf kan
daarbij bogen op een ruime dosis ervaring, inlevingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit. Bij het uitwerken
van elk project, groot of klein, wordt rekening gehouden met de belangen en vooral het budget van de
cliënt. Resultaat is een goede prijs- en prestatieverhouding bij elke offerte. Alle waterinstallaties
worden met een minimum aan overlast in bestaande
tuinen ingebouwd en als maatwerk gebruiksklaar
afgeleverd. Wachtwoorden daarbij zijn: service en
gebruiksgemak.
Voor meer informatie:
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