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BioMizing
Optimized Solutions

Din kommende leverendør af 
kvalitetsprodukter og optimerede løsninger til 

rensningsanlæg og biogasanlæg

BioMizing VE-Engineering         
VE (Value-Engineering) Værdiskabende udvikling, design, optimering af alt fra projektstadie til færdige 

produkter, BioMizing har tilknyttet de bedste ingeniører, teknikere samt designere, og vi benytter kun den 

seneste nye teknologi, uanset om det drejer sig om design, beregninger eller tegnings-materiale, vi tænker 

utraditionelt og ser muligheder frem for forhindringer! 

BioMizing CSR                             
CSR (Custom-Supplier-Relations) Sikrer en værdiskabende forbindelse imellem kunden og seriøse kvali-

tets bevidste leverandører, hvorfor ikke bruge BioMizing mangeårige kontaktnet og erfaring til, at sikre samt 

optimere dit kommende projekt.

BioMizing Service                           
BioMizing har et hold af meget erfarne, interne samt eksterne medarbejdere vi dækker hele spektret uanset 

om det drejer sig om supervisor, service, eller montage.

Om BioMizing
BioMizing er en sammentrækning af ordene Biologi og optimering, det er BioMizing´s mission at bidrage 

med optimerede løsninger inden for sektorerne vand-/spildevand samt affald-/biomasse.

BioMizing er et mindre handels-/produktion samt ingeniørfirma. Såvel vores medarbejdere, leverandører 

samt samarbejdspartnere har alle mangeårig erfaring i branchen, vores målsætning er altid at sikre et 

tilfreds kundeforhold.

BioMizing trækker på den bedst tilgængelige know-how der findes på markedet, vores styrker er primært 

mekanisk udrustning. Når det drejer sig om el samt proces tekniske udfordringer, benytter vi de bedste 

specialister på markedet. 

BioMizing går ind i opgaven med fokus på følgende: Kundens behov, kundens ønsker og ikke mindst kun-

dens forventningsafstemning. BioMizing vision er ikke ”Cheep Charlie” men derimod ”Best in Class” vores 

fokus vil altid være at levere den mest optimale løsning, hvor funktionalitet, kvalitet, servicevenlighed samt 

”Life time cost” er i fokus. Vi ønsker altid det rigtige forhold mellem investering og driftsomkostninger også 

betegnet Capex / Opex.

Kontakt BioMizing vi er løsnings orienteret og praktisk anlagt, og vi kan tilbyde alt fra 

beregninger til 3D tegning
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BioMizing repræsenterer følgende virksomheder på det danske marked.

Schweiziske Egger Pumps:

Østrigske Aerostrip diffusorer:

Danske Amnodan group: 

Iris Ventil til regulering af luft. Turo vortex pumps til bla. sandfang

Højeffektive diffusere type T og Q.

BioMizing har en lang række egne produkter, heraf kan følgende nævnes.

BM: Flow kontrol.

BM: Afspærrings-/reguleringsudstyr: Spjæld, kippe, fail-safe porte samt stop-logs.

BM: Akselløse transportsnegle, samt special skod til snegle.

BM: Slam/slam, slam/vand skrue-varmeveksler.

BM: Slam/slam, slam/vand spiral-varmeveksler.

BM: Slam/vand rør-varmeveksler

BM: Tilt, sikker og optimal håndtering af palle tanke.

Alle BioMizings egne produkter er kvalitetsprodukter, der alle er designet for krævende applikationer, hvor 

servicevenlighed drift samt produkt sikkerhed er et must. 

BioMizing´s medarbejdere har alle mange års erfaring med maskinteknisk udstyr til brug i vand, spildevand 

samt biogasbranchen, har du en opgave stor eller lille så kontakt os for et

 uforbindende møde.   

BM Flow-kontrol BM: Slam/slam veksler           BM: Tilt          

Leverandør af VE-designede flotations anlæg.

Procestank
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