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O nas
Szanowni Państwo!
Uzdatnianie wody to dziedzina, którą zajmujemy się od wielu
lat. Wykorzystujemy do tego najnowsze technologie
poparte wieloletnim doświadczeniem inżynierów z Ameryki,
Francji i Niemiec. Realizujemy projekty uzdatniania wody
dla: miast, wsi, osiedli, kotłowni, obiektów chłodniczych,
szpitali, pralni, restauracji, przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego, kosmetycznego.
Celem naszej działalności jest maksymalne zaspokojenie
potrzeb i spełnienie oczekiwań naszych klientów.
Oferujemy najnowocześniejsze urządzenia (zmiękczacze
wody, odżelaziacze, wszelkiego typu ltry i systemy ltrujące
wodę, lampy UV), które pozwalają oczyścić każdą wodę ze
szkodliwych i zbędnych związków chemicznych
i mikrobiologicznych. Uzdatnianie wody dla indywidualnych
odbiorców jak i dużych instytucji realizujemy kompleksowo:

- doradztwo techniczne i dobór odpowiednich technologii,
- opracowanie schematów i projektów,
- dobór odpowiednich urządzeń,
- montaż i uruchomienie.
Zapewniamy stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
a przede wszystkim atrakcyjną ofertę cenową. Wieloletnie
doświadczenie oraz znajomość specyki rynku sprawia,
że nasza rma spełnia najwyższe oczekiwania w dziedzinie
uzdatniania wody, a stosowane przez nas technologie
pozwoliły nam na zdobycie uznania naszych klientów.
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Dossier ﬁrmy
EKO-SERWIS POLSKA to:
- polska firma z wieloletnim doświadczeniem;
- produkcja urządzeń filtrujących w Polsce
- innowacyjne pomysły;
- własne laboratorium techniczne;
- wysoko wykwalifikowana kadra;
- magazyny wysokiego składowania;
- wewnętrzny dział kontroli jakości egzekwujący
rygorystyczne normy jakościowe.

Nazwa: EKO-SERWIS POLSKA
Centrala firmy: ul. Okrężna 14 Wysogotowo, 62-081, Przeźmierowo
Data powstania: 2000 r.
Kapitał: 100% polski
Obszar działania: Polska
Działalność: produkcja sprzedaż i dystrybucja systemów
uzdatniania wody, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
Grupy produktowe: domowe systemy ltracji wody, kolumny
węglowe, ltry mechaniczne wysokiej wydajności, zmiękczacze
kompaktowe, odżelaziacze, urządzenia wielofunkcyjne
odmanganiacze, przemysłowe systemy RO, lampy UV
do sterylizacji wody, dystrybutory wody, wkłady do ltrów.
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Wysoka jakość
Wszystkie produkty wychodzące z naszej firmy posiadają atesty higieniczne lub aprobaty
techniczne.

Jako odpowiedzialny producent zapewniamy:
- Atesty higieniczne i aprobaty techniczne
- Kontrolę jakości zgodną z najbardziej rygorystycznymi procedurami spełniającymi
europejskie standardy jakości,
- System podwójnej kontroli jakości i ilości produktów:
- po dostarczeniu do magazynu,
- przed wysyłką do klienta,
- Wewnętrzne laboratorium techniczne,
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Szkolenia
Zapewniamy szkolenia pozwalające na bardzo dokładne zapoznanie się z naszym
asortymentem, co umożliwia prawidłowy montaż oraz długoterminową, skuteczną
eksploatację naszych urządzeń.
W trakcie naszej współpracy realizujemy program szkoleń teoretycznych i
praktycznych w siedzibie firmy bądź u klienta.
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Technologia uzdatniania wody
dla przemysłu

EKO-SERWIS POLSKA jest jednym z największych producentów profesjonalnych ltrów,
służących do uzdatniania wody dla celów domowych i przemysłowych. Nasze rozwiązania
mają zastosowanie w procesach technologicznych, w układach chłodniczych (zarówno
otwartych jak i zamkniętych) i ciepłowniczych (kotłownie wodne, parowe,
elektrociepłownie) oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest demineralizacja wody.
Posiadamy w swojej ofercie zestawy dozujące pracujące na pompach proporcjonalnych
oraz współpracujących z wodomierzem kontaktowym z dzieleniem i mnożeniem impulsów.
Powyższe urządzenie pozwala na wprowadzenie do wody preparatów chemicznych takich
jak antyskalanty, inhibitory korozji, biocydy.
Nasza rma stawia na profesjonalną obsługę Klienta, wysoką jakość świadczonych usług,
zastosowanie materiałów wyłącznie najlepszej jakości oraz sprawną i szybką pomoc
serwisową.
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Technologia uzdatniania wody
dla myjni samochodowych

EKO-SERWIS POLSKA jest prekursorem innowacyjnych rozwiązań. Oferowane przez
nas profesjonalne systemy ltracji wody przeznaczone do myjni samochodowych
doskonale przekładają się na oszczędności związane ze zmniejszonym poborem
ilości środków chemicznych (detergentów), stosowanych w procesie mycia auta.
Dodatkowo „miękka” i demineralizowana woda nie pozostawia białych plam i
śladów na lakierze auta.
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Technologia uzdatniania wody
dla producentów wód mineralnych, soków oraz napojów

Nasze rozwiązania znajdują także zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Projektujemy oraz wdrażamy systemy uzdatniania wody w rozlewniach wody
butelkowanej. Proponowane przez nas systemy są bezpieczne dla zdrowia i
posiadają wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną.
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Technologia uzdatniania wody
dla gastronomii

Prowadzisz restaurację, zakupiłeś drogi sprzęt i boisz się, że będzie szybciej się zużywał
z powodu złej jakości wody? Boisz się że, producent nie uzna reklamacji?
Z nami nie masz się czego obawiać. Produkujemy, montujemy oraz bierzemy w
opiekę profesjonalne systemy, które skutecznie zabezpieczą drogi sprzęt AGD. Dzięki
naszym rozwiązaniom zaoszczędzisz także na kosztach energii, ponieważ aplikacje,
które proponujemy eliminują w 100% zjawisko powstawania kamienia kotłowego. Nie
będzie także potrzeby stosowania np. tabletek solnych do zmywarek.
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Technologia uzdatniania wody
dla farmacji, pracowni stomatologicznych oraz szpitali

EKO-SERWIS POLSKA jest jedną z nielicznych rm w Polsce, które produkują systemy
uzdatniania oraz ltracji wody dla szpitali oraz przychodni stomatologicznych.
Urządzenia proponowane przez nas dla tej gałęzi przemysłu bazują na technologii
UV, nanoltracji oraz demineralizacji wody. Zakres usuwanych zanieczyszczeń to
przede wszystkim szkodliwe bakterie i wirusy, żelazo, metale ciężkie, a także
doskonała redukcja twardości wody. Naszą specjalnością są wysokowydajne
systemy RO oraz systemy demineralizacji wody.
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Technologia uzdatniania wody
dla zakładów kosmetycznych

Również w przypadku przemysłu farmaceutycznego rma EKO-SERWIS POLSKA
projektuje oraz produkuje systemy uzdatniania i ltracji wody, wykorzystywane do
produkcji wyrobów kosmetycznych.
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Technologia uzdatniania wody
dla domu

Woda jest niezbędna dla życia, dlatego ważne jest, aby była zdrowa i czysta. Dorosły
człowiek powinien spożywać około 2 litrów czystej wody dziennie. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo szeroki wachlarz systemów oraz wkładów do uzdatniania wody
domowego użytku. Oferta dzieli się na: ltry podzlewozmywakowe, nakranowe,
kuchenne, a także ltry RO. W sprzedaży mamy również ltry, które mogą być
stosowane jako zabezpieczenie całej instalacji: zmiękczacze kompaktowe,
odżelaziacze, urządzenia wielofunkcyjne, korpusy narurowe, itp. Posiadamy
wyspecjalizowany serwis techniczny, jesteśmy w stanie dobrać urządzenie na
podstawie wyników badań wody, a także zapewnić dostawę oraz montaż na terenie
całej Polski.
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Nasza oferta

POLSKA

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Przemysłowe systemy Odwróconej Osmozy.

Odżelaziacze do wody (w tym nowoczesne
systemy samo napowietrzające się serii SUPREME OXYLINE).

Kompaktowe zmiękczacze do wody
(w tym nowoczesne systemy zmiękczające serii SUPREME SOFT).

Zmiękczacze serii EKO-OPTIMA.
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Nasza oferta
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W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Urządzenia wielofunkcyjne serii MULTI
(w tym nowoczesny system wielofunkcyjny SUPREME MULTI).

Wysokowydajne ltry mechaniczne
wykonane ze stali nierdzewnej.

Filtry osadnikowe marki
CINTROPURE oraz HONYWELL

Korpusy narurowe
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Nasza oferta
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W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Domowe systemy ltrujące wodę

Lampy UV.

Zestawy dozujące oparte na pompach
marki Etatron i Seko

Baterie trój- oraz czterodrożne
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Nasza oferta

POLSKA

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Głowice

Przemysłowe membrany osmotyczne

Zbiorniki magazynujące wodę.

Butle ciśnieniowe z kompozytów.
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Nasza oferta

POLSKA

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Elektrozawory.

Pompy dozujące marki Etatron i Seko.

Materiały eksploatacyjne
oraz akcesoria ltrów domowych.

Zbiorniki solanki.

Złoża ltrujące.

Konduktometry oraz mierniki.

Przepływomierze.

Chemia.

Testery.

Sól tabletkowana.
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Usługi
Firma EKO-SERWIS POLSKA, oprócz produktów oferuje również szeroki wachlarz
usług.
- Montaż urządzeń na terenie całego kraju
- Serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny oraz naprawa urządzeń (wszystkich producentów).
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
e-mail: sekretariat@ekoserwis.poznan.pl
lub pod nr telefonu: +48 61 867 76 48
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
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Kontakt
Sekreteriat

Dyrektor operacyjny

Dyrektor handlowy

Dobór i wycena technologii

Agnieszka Ogrodzka
tel.: 48 61 867 76 48
tel.: 48 61 867 89 64

Bartosz Ogrodzki
mobile: 785 993 995
b.ogrodzki@ekoserwis.poznan.pl

Bartosz Wilmański
mobile: 722 013 311
bartek@ekoserwis.poznan.pl

Joanna Urbanowicz
mobile: 726 556 006
joanna@ekoserwis.poznan.pl

fax: 48 61 863 81 60
sekretariat@ekoserwis.poznan.pl

Sławomir Wiechecz
mobile: 726 445 443
slawek@ekoserwis.poznan.pl

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy

Daniel Marczak
Region: Polska Północna
mobile: 665 044 355
d.marczak@polaquagroup.com

Tomasz Janik
Region: Polska Południowa
mobile: 665 913 912
t.janik@polaquagroup.com

Działu marketingu
Kamil Głogowski

Serwis i części zamienne
serwis@ekoserwis.poznan.pl

marketing@polaquagroup.com

Dziękujemy za uwagę!
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