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Experienţă în tratarea apei din 1936

EUROWATER produce instalaţii de tratare a 

apei având un grad ridicat de fiabilitate şi o 

lungă durată de viaţă. Aceste deziderate au la 

bază, pe de o parte, o profundă cunoaştere a 

aspectelor teoretice şi practice legate de 

tratarea apei cât şi pe de altă parte, tehnologii 

recunoscute şi probate în practică.

Corpul nostru ingineresc este permanent 

implicat atât în inovarea de noi soluţii tehnice 

cât şi în modernizarea produselor. Munca este 

optimizată prin strânsa cooperare cu furnizorii 

şi clienţii noştrii.

Experienţa noastră îndelungată şi design-ul 

compact garantează atât o înaltă siguranţă a 

instalaţiilor cât şi termene de livrare scurte şi 

preţuri competitive.

Instalaţie de osmoză inversă tip 

EUROTEC 01-3.

Prin forţa gamei largi de produse şi a 

experienţei îndelungate, EUROWATER este 

capabilă a concepe şi finaliza proiecte, atât 

tradiţionale cât şi speciale, destinate oricărei 

industrii sau domeniu de activitate.

Tratarea apei în diferitele 
domenii industriale
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Agricultură şi horticultură     

Industria alimentară      

Industria berii      

Industria textilă    

Industria chimică     

Industria sticlei  

Prelucrări de suprafaţă  

Industria mecanică    

Industria electronică  

Industria de autovehicule    

Termocentrale   

Staţii potabilizare apă  

Instituţii     

Spitale şi laboratoare      

Spălătorii   

Alte industrii       

Instalaţii sigure 
- garantateFirma EUROWATER a fost fondată în 1936 

pentru a produce instalaţii de filtrare destinate 

fabricilor de lapte din Danemarca. Astăzi, 

avem o largă experienţă în domeniul tratării 

apei ce o punem la dispoziţia clienţilor noştrii 

din întreaga lume în cadrul oricărei forme de 

colaborare.

Toate eforturile noastre sunt dedicate în 

a dezvolta, fabrica şi implementa soluţii 

complete destinate tratării apei. Experienţa 

noastră a fost acumulată atât prin 

nenumăratele staţii orăşeneşti de potabilizare 

cât şi prin multitudinea de aplicaţii dedicate 

diferitelor companii industriale sau instituţii.

Suntem o companie independentă având 

200 de salariaţi de înaltă calificare din care 

aproape jumătate activează în birourile 

centrale şi fabrica din Danemarca.

Internaţional, suntem reprezentaţi în 

majoritatea ţărilor europene – fie prin 

sucursale fie prin distribuitori locali care cu 

toţii sunt specializaţi în domeniul tratării apei.

Relaţia noastră cu salariaţii, clienţii şi 

colaboratorii este construită pe legături de 

apropiere şi de lungă durată.



 

Service
EUROWATER pune la dispoziţia dumneavoastră 

o reţea internaţională de service având un 

experimentat corp de ingineri şi tehnicieni.

Pentru noi “service“ înseamnă atât intervenţii 

urgente cât şi activităţi de întreţinere şi service 

preventiv.

Activitatea noastră de service este caracterizată 

prin rapida depistare şi prompta rezolvare a 

problemelor. Tehnicienii noştrii sunt competenţi 

iar maşinile noastre de service au în dotare 

o largă gamă de piese de schimb, în marea 

majoritate fabricate de noi. Continuăm să 

furnizăm piese de schimb chiar şi pentru 

instalaţii mai vechi de 25 de ani.

Instalaţie de osmoză inversă 

aflată în proces de instalare 

pentru tratarea apei de cazan 

la o companie din industria 

farmaceutică

Gama de produse standard

Instalaţii de filtrare

Staţii de dedurizare

Staţii de demineralizare

Instalaţii cu pat mixt

Instalaţii de osmoză inversă

Instalaţii prin nano-filtrare

Unităţi cu filtre sac

Staţii de dealcalinizare

Degazoare

Pompe dozatoare

Filtre cu cărbune activ

Instalaţii de dezinfecţie cu ultra violete UV

Instalaţii prin electro-deionizare

Instalaţii prin schimb selectiv de ioni

Instalaţii containerizate

Instalaţii pentru închiriere

Instalaţii speciale

Instalaţie containerizată de tratare a apei – gata de 

utilizare. Disponibilă pentru închiriere sau cumpărare.

Filtru de presiune tip TFB 14

Instalaţie de dedurizare tip SMH 602

Service preventiv la instalaţiile de tratare a apei la un fabricant de 

automobile.

De la buletinul de 
analize la o soluţie 
la cheie
Instalaţiile EUROWATER de tratare a apei se 

livrează într-o largă varietate iar aproape orice 

cerere poate fi satisfăcută prin utilizarea 

modulelor standard. În cazul proiectelor mai 

speciale ne implicăm noi înşine. În afară de 

consultanţă oferim servicii de instalare, punere 

în funcţiune şi service atât în perioada de 

garanţie cât şi post-garanţie.



EUROWATER DEALER

S.C.  HYDRO-X  S.R.L.

500118 Braşov 

Romania

Tel: 0268 51 30 50

Fax: 0268 51 31 57

e-mail: office@hydro-x.ro

www.hydro-x.ro

Internaţional 
Informaţii de contact pot fi găsite pe site-ul nostru: www.eurowater.com

EUROWATER este un grup internaţional având 

sucursale în 13 ţări, ce deservesc clienţii noştri 

prin 20 de birouri locale. În plus, firma este 

reprezentată în majoritatea ţărilor europene 

prin distribuitori specializaţi în domeniul 

tratării apei. Reţeaua asigură o largă arie de 

contact cu piaţa mondială şi ne poziţionează 

drept un lider european în furnizarea de 

instalaţii de tratare a apei.

Întinsa distribuţie geografică ne impune o 

bună cunoaştere a clienţilor regionali, a limbii 

acestora cât şi a normelor legale locale.

Instalaţie de ultimă generaţie pentru 

furnizarea de apă ultra pură necesară 

fabricării de semiconductori şi componente 

optice.

O reţea internaţională dedicată tratării apei
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•  Birouri EUROWATER

•  Distribuitori


