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Product Brochure

INSPECTEERBAAR BEKKEN VOOR DE
INFILTRATIE OF BUFFERING VAN HEMELWATER

Het merk Intesio is een neerslag van de expertise
van Wavin in waterbeheer. Intesio koppelt systemen
voor waterbeheer aan ervaring in bouwprojecten;
duurzame oplossingen op maat van de klant en de
gebruiker, gegarandeerd een betrouwbaar systeem
met een hoge toegevoegde waarde.
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