BIOTOP ROUWT
OM PETER PETRICH,
DE OPRICHTER
VAN HET BEDRIJF
Peter Petrich, oprichter en tot het laatst directeur van Biotop Landschaftsgestaltung GmbH,
overleed op 3 maart na een ernstige ziekte. De natuurzwembadpionier en gepassioneerde
m ilieuactivist heeft in 35 jaar een ecologisch georiënteerd bedrijf opgebouwd, dat ook economisch
zeer succesvol is geworden. Vandaag de dag is Biotop de wereldwijde marktleider voor natuurpools
en zwemvijvers en heeft tot nu toe ongeveer 7 000 zweminstallaties gebouwd met zijn 90 inter
nationale partners. “Peter Petrich heeft zijn visie gerealiseerd en het doel bereikt waarvan hij
d roomde bij de oprichting van Biotop,” zegt zijn vrouw Christina Ostermayer-Petrich, die als eigenaar
van de bedrijven Biotop en Teich & Pool het levenswerk van de natuurpoolpionier overneemt.
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