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UZDATNIANIE WODY

Uzdatnianie wody od 1936 roku

Niezawodne
urządzenia
– z gwarancją

Firma EUROWATER została założona

różnego rodzaju zakładach przemysłowych

w 1936 roku, aby zaopatrywać

i instytucjach.

współpracujące ze sobą duńskie mlec-

Jesteśmy niezależną ﬁrmą z ponad 240

zarnie w ﬁltry ciśnieniowe do uzdatniania

wykwaliﬁkowanymi pracownikami, z

wody. Dziś nasza działalność opiera się

których połowa zatrudniona jest w naszej

EUROWATER produkuje trwałe

o szeroką i wciąż pogłębianą wiedzę na

głównej siedzibie i fabryce w Danii.

urządzenia o dużej niezawodności

temat uzdatniania wody, obsługujemy

działania. Podstawą jest dogłębna

Klientów na całym świecie, w każdej dzied-

Jesteśmy reprezentowani w większości

wiedza z dziedziny uzdatniania wody,

zinie przemysłu.

krajów europejskich - zarówno w formie

zarówno teoretyczna, jak i praktyczna,

oddziałów ﬁrmy, jak i lokalnych przedsta-

oraz sprawdzone niezawodne technolo-

Wszystkie nasze wysiłki skierowane są na

wicieli, z których wszyscy są specjalistami

gie i komponenty urządzeń.

rozwój, produkcję i sprzedaż kompletnych

w dziedzinie uzdatniania wody.

rozwiązań w zakresie uzdatniania wody.

Nasza kadra inżynierska jest stale

Nasze doświadczenie obejmuje uzdat-

Nasze relacje z pracownikami, Klientami

zaangażowana w unowocześnianie i

nianie wody dla niezliczonych zakładów

i współpracownikami są zbudowane na

udoskonalanie produktów i rozwiązań.

wodociągowych oraz prywatnych źródeł

bliskiej i długotrwałej współpracy.

Praca jest optymalizowana poprzez

wody, jak również wszelkie aplikacje w

bliską współpracę z poddostawcami oraz
Klientami.

Uzdatnianie wody w przemyśle

Nasze duże doświadczenie oraz
kompaktowa budowa urządzeń

Przemysł
Elektrownie i elektrociepłownie
Instytucje publiczne
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Pralnie

●

Przemysł chemiczny
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Przemysł mechaniczny
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Przemysł szklarski
Przemysł włókienniczy
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Przemysł samochodowy
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Przemysł farmaceutyczny

Przemysł spożywczy

●
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Przemysł elektroniczny

Przemysł napojowy

Inne zastosowania

ceny.

Woda płucząca

tradycyjnej, jak i specjalistycznej.

Woda chłodząca

krótkie terminy dostawy i konkurencyjne

zaangażowaniu EUROWATER jest w stanie

Woda do obiegów
ciepłowniczych

każdej dziedzinie zastosowania - zarówno

Woda kotłowa

gwarantują dużą niezawodność stacji,

oletniemu doświadczeniu i ogromnemu

Woda procesowa

wykonać projekty w każdym przemyśle i w

Woda pitna

Dzięki szerokiej gamie produktów, wiel-

Przygotowanie powierzchni
Rolnictwo i ogrodnictwo
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Szpitale
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Zakłady wodociągowe
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Inne gałęzie przemysłu
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Zamontowana na ramie kompaktowa
jednostka CU:RO; kompletny system
odwróconej osmozy ze zintegrowanym
uzdatnianiem wstępnym, zamontowane
na wspólnej ramie ze stali kwasoodpornej
- gotowe do podłączenia.

Kompletna kontenerowa stacja uzdatniania wody – gotowa do użycia. Dostępna
jako jednostka do wypożyczenia lub do
sprzedaży.

Serwis prewencyjny stacji uzdatniania wody
w fabryce samochodów.
Filtr ciśnieniowy typ TFB 14.

Od analizy wody do
rozwiązań “pod klucz”

Serwis

Stacje uzdatniania wody EUROWATER są

miądzynarodową organizację sprzedaży i

produkowane w szerokim zakresie, co

serwisu z doświadczoną kadrą inżynierską

oznacza, że niemal każde wymaganie może

oraz technikami serwisu.

EUROWATER posiada do Państwa usług

zostać spełnione przy użyciu standardowych
modułów. Zajmujemy się również przypad-

Dla nas, serwis to zarówno rozwiązywanie

kami wymagającymi indywidualnych

bieżących problemów, jak i konserwacja

rozwiązań. Poza doradztwem i sprzedażą

oraz działania prewencyjne.

oferujemy także montaż, rozruch, serwis
Nasz serwis charakteryzuje się natych-

gwarancyjny i pogwarancyjny.

miastową identyﬁkacją i bezzwłocznym
rozwiązaniem problemów. Nasi technicy są

Standardowy zakres produktów
Filtry ciśnieniowe
Stacje zmiękczania wody
Jonitowe stacje demineralizacji wody
Stacje ze złożami mieszanymi
Stacje odwróconej osmozy
Stacje nanoﬁltracji
Filtry workowe
Dekarbonizatory i desorbery CO2
Odgazowywacze próżniowe i termiczne
Pompy dozujące
Filtry z węglem aktywnym
Stacje dezynfekcji UV
Stacje elektrodejonizacji
Stacje selektywnej wymiany jonowej
Stacje zabudowane w kontenerach
Stacje do wynajęcia
Stacje do zastosowań indywidualnych

Kompletacja urządzeń odwróconej osmozy przeznaczonych do przygotowania
wody kotłowej w ﬁrmie farmaceutycznej.

kompetentni i wyposażeni w szeroką gamę
Stacja zmiękczania wody typ SMH 602.

części zamiennych, głównie naszej własnej
produkcji. Wciąż produkujemy i dostarczamy części zamienne do urządzeń wyprodukowanych ponad 25 lat temu.

EUROWATER jest międzynarodową grupą
z własnymi oddziałami w 14 krajach
obsługujących Klientów z 21 lokalnych
biur. Co więcej, nasza ﬁrma jest reprezentowana w większości krajów europejskich
przez naszych przedstawicieli będących
specjalistami w dziedzinie uzdatniania
wody. Sieć biur zapewnia szerokie kontakty z rynkiem światowym i nadaje nam
pozycję wiodącego dostawcy stacji uzdatniania wody w Europie.
Szeroka pod względem geograﬁcznym
sieć dystrybucji sprawia, że dobrze są nam
znane lokalne zwyczaje, język oraz lokalnie
obowiązujące akty prawne.

• Oddziały EUROWATER
• Przedstawiciele
Kontakty międzynarodowe
Informacje dotyczące kontaktu z oddziałami i naszymi przedstawicielstwami można odnaleźć na
naszej stronie internetowej: www.eurowater.com
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Białoruś
Bułgaria
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Grecja
Hiszpania
Holandia
Hong Kong
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Łotwa

Niemcy
Słowacja
Nigeria
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Polska
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Portugalia
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Rumunia
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Zaawansowana stacja uzdatniania wody do produkcji
wody ultra-czystej. Ultra-czysta woda jest stosowana
w produkcji półprzewodników oraz elementów optycznych.
EUROWATER Sp. z o.o. Centrala
Lipków, ul. Izabelińska 113
PL 05-080 Izabelin k/Warszawy
Telefon:
+48/22-722 80 25
Fax:
+48/22-722 80 26
E-mail: info@eurowater.pl
Website: www.eurowater.pl
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EUROWATER Sp. z o.o. Oddz.
Wroclaw
Ul. Mydlana 1
PL 51-502 Wrocław
Telefon:
+48/71-345 01 15
Fax:
+48/71-345 01 16
E-mail: pr@eurowater.pl
Website: www.eurowater.pl PL
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Międzynarodowa sieć uzdatniania wody

