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Prümyslová úprava vody od roku 1936
Spoleçnost EUROWATER byla založena

Jsme nezávislá spoleçnost s více než

v roce 1936 za úçelem výroby a dodávky

200 vysoce kvaliﬁkovanými zam∫stnanci,

tlakových ﬁltrü na úpravu vody pro

ze kterých tém∫® polovina pracuje v sídle

sí† mlékáren v Dánsku. V souçasnosti

spoleçnosti v Dánsku.

disponujeme bohatými znalostmi a

Spolehlivá za®ízení
– se zárukou
Spoleçnost EUROWATER vyrábí úpravny

praktickými zkušenostmi s úpravou vody

Naše spoleçnost má zastoupení ve

vody s dlouhou životností a vysokou

a naše ®ešení dodáváme pro všechna

v∫tšin∫ evropských zemích, jednak

provozní spolehlivostí. Základem jsou

prümyslová odv∫tví do celého sv∫ta.

prost®ednictvím dce®inných spoleçností,

znalosti a zkušenosti v oboru úpravy vody

a jednak prost®ednictvím lokálních

ve spojení s nejmodern∫jší technikou.

Veškeré naše úsilí v∫nujeme vývoji,

zastupujících ﬁrem, rovn∫ž specialistü v

výrob∫ a realizaci komplexních ®ešení v

oblasti úpravy vody.

Naše vývojová skupina neustále pracuje

oblasti prümyslové úpravy vody. Naše

na inovacích stávajících za®ízení a na

zkušenosti vycházejí z nespoçetného

Naše spolupráce se zam∫stnanci,

vývoji nových výrobkü a postupü. Výstupy

množství realizovaných projektü úpravy

zákazníky a spolupracujícími

jsou optimalizovány úzkou spoluprací

vody pro vodárny, energetiku, instituce

organizacemi je založena na pevných a

našimi dodavateli a zákazníky.

a rüzné aplikace prakticky ve všech

dlouhodobých vzájemných vztazích.

prümyslových odv∫tvích.

Naše dlouhodobé zkušenosti a ﬂexibilní
modulární systém za®ízení zaruçují
vysokou spolehlivost úpraven vod, krátké
dodací termíny a konkurençní ceny.

Úprava vody v prümyslu
Na základ∫ širokého výrobního programu,

projekty ve všech odv∫tvích prümyslu, v

dlouhodobých zkušeností a velkého

rüzných aplikacích – jak v tradiçních, tak i

nasazení disponuje spoleçnost

ve speciálních.

Potraviná®ský prümysl
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Textilní prümysl
Chemický prümysl
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Jiné aplikace
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Oplachová voda
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Chladicí voda

Procesní voda

Zem∫d∫lství a zahradnictví

Voda pro systémy
dálkového vytáp∫ní

Prümysl

Pitná voda

Napájecí voda pro kotle

EUROWATER možnostmi realizovat
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Sklá®ský prümysl
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Prümysl povrchových úprav
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Strojírenský prümysl
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Elektrotechnický prümysl
Automobilový prümysl
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Energetika
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Vodárny
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Instituce
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Nemocnice a laborato®e
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Prádelny
Ostatní prümysl
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Jednotka reverzní osmózy
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typ EUROTEC 01-3.
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Preventivní servisní prohlídka úpravny vody v
závod∫ na výrobu automobilü.

Úpravna vody v kontejneru – p®ipravena

Servis

okamžit∫ k použití. Prodej nebo pronájem.

Tlakový ﬁltr typ TFB 14

Od analýzy vody ke
komplexnímu ®ešení

Servis je düležitou çástí našeho
podnikání. To má zásadní význam pro náš
p®ístup k ®ešení provozních problémü
zákazníkü a pro zajiš†ování údržby
dodaných za®ízení. Naše servisní služby
zahrnují ®ešení akutních problémü,
pohotovostní službu, komplexní údržbu a
prevenci.

Výrobní program EUROWATER zahrnuje
široké spektrum za®ízení na úpravu vody,
tzn. že tém∫® všechny požadavky
zákazníkü je možné splnit prost®ednictvím
standardních modulü. Rovn∫ž se
zabýváme ®ešením speciálních projektü.
Krom∫ technologického návrhu a prodeje
provádíme rovn∫ž instalaci za®ízení,
uvád∫ní do provozu a následné servisní
služby.

Standardní výrobní program
Tlakové ﬁltry
Zm∫kçovaçe
Demineralizátory
Mixbedy

Spoleçnost EUROWATER püsobí na
mezinárodním trhu prost®ednictvím
prodejních a servisních organizací, které
disponují týmem vysoce kvaliﬁkovaných
pracovníkü s bohatými zkušenostmi.

Zm∫kçovaç typ SMH 602

Naši servisní çinnost na míst∫ zásahu
charakterizují promptní identiﬁkace a
okamžité ®ešení problémü. Servisní
technici jsou pln∫ kompetentní, servisní
auta jsou standardn∫ vybavena širokým
spektrem náhradních dílü. Vyrábíme a
dodáváme náhradní díly i pro za®ízení
instalovaná p®ed více než 25 lety.

Reverzní osmózy
Nanoﬁltraçní za®ízení
Filtraçní za®ízení
Dealkalizátory
Odplyñovaçe
Dávkovací za®ízení
Filtry s aktivním uhlím
UV sterilizátory
Elektrodeionizaçní za®ízení
Selektivní iontom∫niçe
Kontejnerové úpravny

Výroba jednotek reverzní
osmózy na úpravu
napájecí vody pro parní

Pronájem za®ízení

kotelnu ve farmaceutické

Speciální úpravny vody

spoleçnosti.

Mezinárodní sí† specialistü na úpravu vody
EUROWATER je mezinárodní spoleçnost
se zastoupením ve více než 30 zemích
sv∫ta. Naše mezinárodní sí† specialistü
na úpravu vody nám umožñuje rozsáhlé
aktivity na sv∫tovém trhu a staví nás do
pozice p®edního dodavatele za®ízení na
úpravu vody v Evrop∫.
Geograﬁcké rozmíst∫ní poboçek
má velký význam pro naši podporu
zákazníküm, kterým tak müžeme zajistit
vysokou úroveñ prodejních a servisních
služeb, s ohledem na místní jazykové,
kulturní, právní a další otázky.

• Dce®inné spoleçnosti EUROWATER
• Zastupující ﬁrmy
Mezinárodní sí†
Další informace a kontakty naleznete na internetové adrese: www.eurowater.cz
Belgie
Bulharsko
Çeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie

Âecko
Holandsko
Hong Kong
Island
Irsko
Litva
Lotyßsko

Moderní úpravna vody pro výrobu
ultraçisté vody. Ultraçistá voda se
používá p®i výrob∫ polovodiçových a
optických souçástek.

EUROWATER, spol. s r.o.
Ovçárecká 499
280 02 Kolín – Sendražice
Çeská republika
Tel.: 321 727 745
Fax: 321 727 785
info@eurowater.cz
www.eurowater.cz

N∫mecko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko

Slovensko
ƒpan∫lsko
ƒvýcarsko
ƒvédsko
Itálie
Velká Británie

