Our World is Water

Tiszta vízkezelés 1936-óta
Az EUROWATER vállalatot 1936-ban

minden iparág igényeinek megfelelő

alapították, nyomásszűrők gyártására,

vízelőkészítésben.

Megbízható
berendezések
- garanciával

szövetkezeti tejüzemek igényei alapján
Dániában. Napjainkra a vízkezelésben

Független vállalat vagyunk, 200 jólképzett

szerzett tudásunkra és széleskörű

munkatárssal, akik jelentős része Dániai

tapasztalatainkra támaszkodva szállítunk

irodánkban és a gyártásban tevékenykedik.

berendezéseket világszerte, az ipar minden

Nemzetközi viszonylatban, a legtöbb

területén.

Európai orszábban megtalálhatóak

Az EUROWATER vállalat magas
üzembiztonsági mutatókkal rendelkező,
hosszú élettartamú berendezéseket gyárt.
Az eredményeink alapja a magas szintű
elméleti és gyakorlati szaktudás, az elismert

vagyunk, vagy saját vállalatunkkal,

technológiák és megbízható alkatrészek

Piacképes vízkezelő rendszerek előállítása

vagy vízkezelésben jártas kereskedelmi

érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a

partnereinkkel.

alkalmazása.

Jelentős apasztalataink vannak az ivóvíz

Munkatársainkkal, vásárlóinkkal és

Mérnöki csapatunk fáradhatatlanul

előkészítésben a kisközösségi és városi

együttműködő partnereinkkel hosszútávú

vízművek esetében, csakúgy mint a

tartós kapcsolatra törekszünk.

fejlesztésre és a gyártásra.

keresei az innovatív megoldásokat,
berendezéseink fejlesztése érdekében.
Feladatainkat, beszállító és vásárló
partnereinkkel szoros együttműködésben
oldjuk meg.
Sokéves tapasztalatunk, modul rendszer
alkalmazása biztosítja berendezéseink

Vízkezelés iparáganként

magas megbízhatóságát, a rövid szállítási
határidőket versenyképes árakon.
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Üdítőital gyártás
Textilipar
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Egyéb alkalmazások

Mezőgazdaság, kertészet

Kazán tápvíz

Ipar

Öblítővíz

legyen az hagyományos, vagy speciális.

Hűtővíz

bármely alkalmazásra, megoldást találjon,

nyújt lehetőséget az EUROWATER számára,

Fűtőművi víz

szerzett tapasztalat, az elkötelezettség,

Technológiai víz

hogy az ipar bármely területén jelentkező,

Ivóvíz

A széles termékskála, a hosszú évek alatt
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Fűtő- és energiaipar
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Kórházak és laboratóriumok
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Mosodák
Egyéb iparágak
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Keretre szerelt CU:RO kompakt egység;
Egy teljes fordított ozmózis rendszer
Integrált előkezelő berendezéssel,
Rozsdamentes kereten
– használatra kész.

Komplett vízkezelő berendezés konténerben
– alkalmazásra kész.
Bérelhető, megvásárolható.

Megelőző karbantartás egy autógyár
vízkezelő berendezésén.
TFB 14 típusú nyomásszűrő berendezés.

Vízelemzéstől
a működőkész
megoldásokig

Szervíz
Az EUROWATER vállalat rendelkezik
nemzetközi kereskedelmi és szerviz
szervezettel így tapasztalt mérnökökből és

Az EUROWATER vízkezelő berendezések

technikusokból álló csapatot tud ajánlani

nagyon széleskörben alkalmazhatók, szinte

partnerei részére.

minden követelménynek meg tudunk feleni
a szabvány berendezéseinkkel. Igyekszünk

Számunkra a szervíz fogalma nem csak

belevonni magunkat a speciális feladatokba

megoldást jelent a felmerülő problémákra,

is. A tanácsadás és kereskedelmi

de ide értjük a megelőző karbantartás

tevékenységünk mellett, a berendezések

munkafeladatait is.

helyszíni beszerelésén kívűl „after sales”
A szervízeinket az azonnali hibabehatárolás

szolgáltatásokat is kínálunk.

és a hiba gyors elhárítása jellemzi.
Szervíztechnikusaink jól felkészült,

Szabványos termékskála
Nyomásszűrők

SMH 602 típusú vízlágyító berendezés.

tapasztalt szakemberek, szervíz autóink

Vízlágyítók

pedig jól felszereltek, átgondolt,

Sótalanítók

nagyrészben saját gyártású pótalkatrész

Kevertágyas sótalanítók
RO – Fordított ozmózis berendezések
Nanoszűrők
Szűrők
Dealkalizátorok
Gázmentesítők
Adagoló szivattyúk
Aktívszén-szűrők
UV-csírátlanítók
Elektrodeionizátorok (EDI)
Szelektív ioncserélők
Konténeres berendezések
Bérelhető berendezések
Speciális berendezések
Fordított ozmózis berendezések gyártás
közben, bojler tápvíz kezeléshez,
egy gyógyszergyár részére.

készlettel. Alkatrészeket tudunk bíztosítani
a több mint 25 éves berendezéseinkhez is.
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Nemzetközi vízkezelő hálózat
Az EUROWATER egy nemzetközi társaság,
melynek tagjai 14 országban, 21 irodából
szolgálják vásárló partnereik igényeit. Ezen
felül, a legtöbb Európai országban van
kapcsolata vízkezelésben jártas,
forgalmazó szakemberekkel. Ez a hálózat
széles kapcsolódási felületet biztosít, így
tudunk vezető szerepet betölteni az
európai vízkezelő berendezés piacon.
A szerteágazó földrajzi elhelyezkedés teszi
lehetővé, hogy a helyi vám, nyelvi és jogi
problémákkal tisztában legyünk.

• EUROWATER irodák
• Dealerek
Nemzetközi
A helyi irodáink elérhetőségei honlapunkon megtalálhatók: www.eurowater.com
Ausztria
Belgium
Bulgária
Cseh köztársaság
Dánia
Észtország
Fehéroroszország
Finnország

Franciaország
Görögország
Hollandia
Hong Kong
Izland
Irország
Lengyelország
Lettország

Fejlett vízkezelő berendezés, ultratiszta víz
előállításához. Az ultratiszta vizet félvezetők
és optikai eszközök gyártása során alkalmazzák.

EUROWATER Vízkezelés Kft.
HU-9027 Győr
Platánfa utca 2.
Pf: 1221
Hungary
Phone: +36 96 414 767
Mobil: +36 30 6565 069
info@eurowater.hu
www.eurowater.hu

Litvánia
Magyarország
Nagy Britannia
Németország
Nigéria
Norvégia
Olaszország
Oroszország

Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Svédország
Svájc
Tunézia
Ukrajna

