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Usługi serwisowe
Eurowater oferuje wiele różnorodnych usług:
• Serwis na wezwanie /Umowy serwisowe
• Bezpłatne analizy wody
• Sól tabletkowa do stacji zmiękczania
• Remont / wymiana oraz optymalizacja istniejących
stacji uzdatniania wody

Więcej informacji na temat EUROWATER oraz naszych
produktów znajduje się na stronie www.eurowater.pl

Profil firmy
EUROWATER zajmuje się produkcją, serwisem i
wdrażaniem nowych rozwiązań w branży uzdatniania
wody. Nasze produkty są używane w wielu branżach
np. w zakładach przemysłowych, instytucjach,
elektrociepłowniach, wodociągach, jak i prywatnych
zasobach wodnych.
Nasza grupa to ponad 260 pracowników, z czego
ponad połowa pracuje w Danii, w głównej siedzibie
firmy oraz w zakładach produkcyjnych.

EUROWATER Serwis posprzedażowy
Firma oferuje międzynarodowy serwis posprzedażowy
charakteryzujący się szybkim i trafnym rozpoznaniem
oraz rozwiązaniem problemu.
W celu zamówienia usługi serwisu, należy
skontaktować się z przedstawicielem regionalnym
Eurowater.

Zamówienie serwisu, soli oraz zestawu testowego,
znajdują się na naszej stronie w dziale Serwis
posprzedażowy.

Posiadamy własne laboratoria w Danii, gdzie wykonujemy analizy próbek wód gruntowych. Analiza wody stanowi tło dla
doboru i projektowania rozwiązań w zakresie uzdatniania wody. Analiza jest bezpłatna i stanowi ważne narzędziemiedzy innymi po to, by wykonywane przez nas instalacje były zgodne z obowiązującymi przepisami w tej dziedzinie.
Sól do regeneracyjna, części zamienne i akcesoria
• Do naszych stacji zmiękczania oferujemy sól (tabletki solne); testery do wody (do okresowej
kontroli twardości wody po stacji zmiękczania) Tabele do zamówienia soli oraz testerów
znajdują się na naszej stronie internetowej.
• Oferujemy również: wypełnienia do stacji filtracyjnych i stacji jonowymiennych, membrany dla
stacji RO oraz worki filtracyjne.
• Części zamienne: nasze samochody wyposażone są w szeroką gamę części zamiennych,
głównie produkcji Eurowater.
•
Akcesoria do stacji uzdatniania wody, np. kompresory, dmuchaw.
Serwis na wezwanie/ umowy serwisowe
Nasz dział obsługi posprzedażowej rozwiąże zarówno bieżące sprawy, jak i kwestie konserwacji
urządzeń. Wszystkie usługi można zamówić na naszej stronie internetowej.
Gwarantujemy optymalne działanie Twojej stacji uzdatniania wody poprzez umowy o
świadczenie usług profilaktycznych lokalnego biura serwisowego. Skontaktuj się z nami, aby
uzyskać więcej informacji na temat treści umowy o świadczenie usług, tak abyśmy mogli
przedstawić indywidualną i niezobowiązującą ofertę, dostosowaną do Państwa potrzeb.

EUROWATER Spółka z o.o.
Ul. Izabelińska 113, Lipków
PL 05-080 Izabelin (Warszawa)
Tel.: +48/22/722-80-25
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e-mail.: wrc@eurowater.pl
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Naszym światem jest woda

