Alles in huis voor
leidingsystemen

“Ik heb nog no

Perrot Ede is als geen ander thuis in leidingsystemen. Er is geen vraag waar onze technici geen raad mee weten.
Meedenken is ons vak, problemen oplossen onze specialiteit. Bevindt de oplossing zich niet kant-en-klaar in
het magazijn, dan maakt Perrot er een. Op maat, in de eigen werkplaats. Wel zo gemakkelijk, wel zo snel.

ooit meegemaakt dat ze me niet konden helpen”
Het Perrot magazijn in
Ede bevat duizenden
artikelen. Hier vindt u
een enorm assortiment
snelkoppelingen, buizen,
slangen, sproeiers,
fonteinen, pompen en
appendages. Altijd op
voorraad. Dat geldt ook
voor minder gangbare
maatvoeringen. Waar het
leveringsprogramma van de
gewone installateur ophoudt,

daar begint Perrot. Wij helpen u graag, aan de balie of
de telefoon en zoeken voor ieder probleem een pasklare
oplossing. Ook voor complete beregenings-, stofbestrij
dings- en fonteininstallaties.
In sommige gevallen is een vraagstuk zo specifiek,
dat ook ons magazijn geen standaard uitkomst biedt.
Geen nood. In dat geval is er nog altijd onze professionele
werkplaats. Daar produceren we maatwerk. Snel en
goed. Dat maakt Perrot tot alleskunner. Wat we niet in
huis hebben, dat maken we gewoon! Het is niet voor
niets dat onze klanten zeggen: “Als Perrot het niet heeft,
hebben ze het nergens!”

“Als Perrot het niet heeft,
hebben ze het nergens!”

Maatwerkoplossingen
worden gemaakt in eigen
werkplaats.

Perrot Ede heeft een brede klantenkring. Water wordt dan ook voor vele doeleinden gebruikt.
Van beregening van landbouwgronden tot stofbestrijding bij industriële projecten. Soms is er
een enkele koppeling nodig, een andere keer een compleet leidingsysteem. Maar waar het
ook om gaat: Wij hebben de kennis, leveren rechtstreeks vanuit Ede de materialen of zorgen,
desgewenst in samenwerking met zusterbedrijf Aquaco, voor de volledige installatie.

Thuis op elk terrein

Stofbestrijding voor industrie
Beregening en luchtbevochtiging zijn adequate technieken om
stofoverlast te voorkomen. Als specialist in stofbestrijding voerde
Perrot aansprekende projecten uit. Op onze referentielijst staan
afnemers op het gebied van overslag, afvalverwerking en
puinverwerking.

Tuin en park
Zowel in de privé-tuin als het openbare park moet de
natuur soms een handje geholpen worden. Perrot zorgt
voor regen op bestelling. Van een enkele sproeier tot
een compleet geïnstalleerde en op maat ontworpen
beregeningsinstallatie. Maar ook fonteinen en
andere waterobjecten behoren tot de specialiteiten
van Perrot. Het Profi Rain Systeem is professionele
tuinberegening voor zelfaanleg.

Sport
Perrot levert complete beregeningsinstallaties of
onderdelen daarvan voor
sportaccommodaties als voetbalvelden,
golfbanen, tennisbanen en hockeyvelden.
Tot de klantenkring behoren onder
andere sportclubs, gemeenten en
beheerstichtingen.

Land- en tuinbouw
en fruitteelt
Perrot heeft een uitgebreid assortiment
sproeiers, van klein naar groot. Losse
componenten maar ook complete systemen,
inclusief haspels en digitale besturing.
Ook voor nachtvorstwering in de fruitteelt.

Installatiebranche
In een waterrijk land als Nederland
is bij de uitvoering van veel grote en
kleinere infrastructurele projecten
behoefte aan betrouwbare pompen en leiding
systemen. Perrot levert ze, in alle soorten en maten.

Appendages
Talloze installatiebedrijven betrekken
hun materialen via onze groothandels
balie. Perrot biedt een compleet
assortiment, inclusief de minder
gangbare maatvoeringen. Altijd op
voorraad en direct leverbaar.

Duizenden producten, direct leverbaar

Al meer dan veertig jaar verkoopt Perrot alles wat met leidingsystemen te maken
heeft. Onze kracht is niet alleen de enorme kennis van de producten maar ook de
diepte van het assortiment. Het magazijn bevat duizenden producten voor
de professionele markt. Onze baliemedewerkers kennen er feilloos de weg en
helpen u direct en vakkundig. Dat geldt uiteraard ook wanneer u telefonisch bestelt.

Bovengrondse
beregening
Grote beregeningsmachines
voor land- en tuinbouw.
WaterCart en RollcarT
van eigen fabrikaat
voor kwekerijen, sport
en recreatie.

Sproeiers

Snelkoppelingen

Sproeiers in alle soorten en maten leverbaar,
met een reikwijdte van 4 tot 70 meter. Voor landen tuinbouw, fruitteelt, sport en recreatie.

Een ruime keuze Perrot-, TankWagen-,
Storz-, Bauer-, Camlock- en GK-koppelingen.
In de diverse materiaalsoorten.

De productgroepen
Inbouwsproeiers
Inbouwsproeiers in alle soorten en maten leverbaar,
met een reikwijdte van 4 tot 40 meter.

Pompen
Alle soorten pompen,
onder- en bovengronds,
zowel elektrisch, diesel
als benzine aangedreven.
Beregeningstechnisch
maar ook voor vuil- of
schoonwaterafvoer.

PVC
Staal
Maleabele fittingen en alle lasbenodigdheden zoals
flenzen, bochten, verlopen, draadbuizen, kasbuizen.
In zwart, verzinkt en RVS. Alsmede een ruime sortering
bevestigingsmateriaal.

Hogedruk-PVC tot 16 bar,
leverbaar in doorsnee
van 12 tot 315 mm.
Ook PVC voor hemel
waterafvoer (HWA) en
regenwaterafvoer (RWA).

PE
Slangen
Het assortiment omvat
rubber en kunststof zuig/persslangen
met een dikte van 10 tot 250 mm.

Polyethyleen slangen
en hulpstukken met
elektrolas- of
klemverbindingen.

Oase

Profi Rain

Voor vijvers
en fontein
koppen,
verlichting en
alle benodigde
onderdelen.

Alle onderdelen en
toebehoren voor
professionele
tuinberegening:
sproeiers, afsluiters,
leidingen, computers.
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