Πίνουμε νερό
στο όνομά της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
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Η Εταιρία
Όραμά μας είναι η προστασία
της ανθρώπινης υγείας, με τη διασφάλιση
καθαρού πόσιμου νερού, για όλους.
Η Energy Water ιδρύθηκε το 2011.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας νερού
και στο εμπόριο φίλτρων νερού, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητάς του, μέσω συστημάτων φίλτρανσης.
Σήμερα είναι μια δυναμική, ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία,
βασικός πυλώνας του κλάδου στην Ελλάδα, που εισάγει και
διαθέτει στην αγορά επιλεγμένα, ποιοτικά προϊόντα των
μεγαλύτερων και πιο αξιόπιστων κατασκευαστών.
Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει από μικρά φίλτρα
οικιακής χρήσης έως μεγάλα επαγγελματικά συστήματα, για
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπως: Νοσοκομεία, Κλινικές,
Μικροβιολογικά εργαστήρια, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια,
Καφετέριες, Αρτοποιεία, Εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κ.α.
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Για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της διαθέτει
αποθήκες 900 τ.μ.
Εστιάζοντας στις ανάγκες καθαρού πόσιμου νερού για κάθε σπίτι
ή επιχείρηση η Energy Water προσφέρει αποτελεσματικές και
ολοκληρωμένες λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα νερού.
Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
εμπλουτίζει διαρκώς τη γκάμα των προϊόντων της,
ενώ με το έμπειρο στελεχιακό της δυναμικό εξασφαλίζει
την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης.
Και όλα αυτά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

06 λόγοι
να επιλέξετε
Energy Water
Βασικός μας στόχος είναι η βελτίωση
της ποιότητας του νερού μέσω συστημάτων
επεξεργασίας και φίλτρανσης.
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Σεβασμός στον άνθρωπο
και το περιβάλλον

Δυναμική και εξειδίκευση

Άξονα της εταιρικής μας φιλοσοφίας αποτελεί
ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Για αυτό διαθέτουμε μόνο πιστοποιημένα προϊόντα
υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον
και στηρίζουμε ενεργά δράσεις περιβαλλοντικής
και κοινωνικής προστασίας.
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Με άρτια οργάνωση και διαρκή εκπαίδευση
είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή του κλάδου μας.
Η γνώση και η εμπειρία μας σε θέματα ποιότητας
νερού είναι η καλύτερη εγγύηση και μας βοηθά
να ενισχύουμε την εταιρική μας εικόνα, προσανατολισμένοι
στην ανάπτυξη και την προώθηση των προϊόντων μας.

6 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΗΝ ENERGY WATER

03

04

Ποιότητα και αξιοπιστία

Συνεχής εξέλιξη

Άξονα της εταιρικής μας φιλοσοφίας αποτελεί
ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Για αυτό διαθέτουμε μόνο πιστοποιημένα προϊόντα
υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον
και στηρίζουμε ενεργά δράσεις περιβαλλοντικής
και κοινωνικής προστασίας.

Η διαρκής ενημέρωση σε όλους τους τομείς,
η σταθερή παρακολούθηση των εξελίξεων
σε διεθνές επίπεδο, αλλά και η γνώση
και εμπειρία που διαθέτουμε μας επιτρέπουν
να ανταπεξέλθουμε με απόλυτη επιτυχία στις
ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουμε
τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
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Διεθνής παρουσία
Με στρατηγική στόχευση προς τις διεθνείς αγορές
επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας με πελάτες
αλλά και προμηθευτές του εξωτερικού.
Ήδη η Energy Water δραστηριοποιείται
στην κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού
και στο εμπόριο φίλτρων νερού στις χώρες:
Κύπρος, Ρουμανία, Κόσοβο, FYROM,
Βουλγαρία, Αλβανία.
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Είμαστε πάντα δίπλα σας
Στην Energy Water η συνεργασία μας περιλαμβάνει
τη αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών μας,
τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας όσο και after
sales service.
Είμαστε πάντα στη διάθεση σας με χαμόγελο,
για να αποδείξουμε πως πρώτο μας μέλημα
είναι η δική σας εξυπηρέτηση.

Η Ομάδα
Πιστεύουμε στη δύναμη της ομάδας,
για αυτό επιλέγουμε στελέχη με εμπειρία,
εξειδίκευση και πνεύμα συνεργασίας.

Η ανοδική πορεία της Energy Water είχε και έχει
μία βασική αιτία.
Ανθρώπους με κοινή φιλοσοφία, που αγαπούν
το αντικείμενο και θέλουν να μοιραστούν τα οφέλη
της εξέλιξης. Που έχουν όραμα και επαγγελματικό ήθος,
σέβονται τον πελάτη και αντιλαμβάνονται την αγορά
και τους στόχους της.
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Αυτή η δυνατή ομάδα είναι η βάση
της δικής μας εξέλιξης.
Τα εξειδικευμένα και ειδικά καταρτισμένα
στελέχη μας, που με όπλο την τεχνογνωσία,
την καινοτομία, τον επαγγελματισμό
και τη διαρκή βελτίωση, δίνουν πάντα
τον καλύτερο εαυτό τους, για να προσφέρουν
άμεση εξυπηρέτησηκαι συνεχή ενημέρωση.

Τομείς
Δραστηριότητας
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Energy Water εξειδικεύεται στην εγκατάσταση
και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού
των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν), έχοντας
αναλάβει ανάλογα project σε όλη την Ελλάδα.
Επίσης αναλαμβάνει απολυμάνσεις και αποστειρώσεις
δικτύων, όπως και την παραγωγή «υπερκάθαρου» νερού
για όλους του εργαστηριακούς αναλυτές, με παρουσία
σε βιοχημικά, ανοσολογικά και μικροβιολογικά
εργαστήρια, δημόσια και ιδιωτικά.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΜΜΟΥ
ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

Η εταιρία διαθέτει τις ανάλογες διεθνείς
πιστοποιήσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,
που είναι στην διάθεση των πελατών καθημερινά,
όλο το εικοσιτετράωρο.
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΟΜΕIΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κάθε είδος επιχείρησης που χρειάζεται φιλτραρισμένο
νερό όπως καφετέριες, εστιατόρια, αρτοποιεία,
μικροβιολογικά εργαστήρια, κλινικές, ξενοδοχεία,
εργαστήρια παραγωγής τροφίμων κ.α. μπορεί να έχει
την επιθυμητή ποιότητα νερού για τις δικές της ανάγκες.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η Energy Water διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων
και υπηρεσιών που απευθύνονται σε επαγγελματίες και
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους.

ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΜΜΟΥ
ΧΛΩΡΙΩΣΗ

Επίσης προσφέρει εντελώς δωρεάν, επίσκεψη
τεχνικού της εταιρίας για τη μελέτη και κοστολόγηση
εγκατάστασης, του κατάλληλου συστήματος φίλτρανσης
νερού.

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HO.RE.CA.
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ΤΟΜΕIΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ
Ένας κύριος τομέας δραστηριότητας της Energy Water
είναι η εμπορία και διάθεση επιλεγμένων προϊόντων
οικιακής φίλτρανσης, που διασφαλίζουν την ποιότητα
και την καθαρότητα του πόσιμου νερού στο σπίτι.
Όλα τα προϊόντα έχουν τις καλύτερες διεθνείς
πιστοποιήσεις και δίνουν λύσεις για όλες τις οικιακές
παροχές νερού. Η σωστή μελέτη και σχεδίαση
τους καθώς και τα επιλεγμένα υλικά κατασκευής
εξασφαλίζουν σωστή λειτουργία, αντοχή αλλά και
εξαιρετική ποιότητα παραγόμενου νερού.
Η Energy Water στηρίζει όλη τη γκάμα των προϊόντων
της με συνεχή ενημέρωση των πελατών της, υψηλού
επιπέδου service και σταθερές αποδοτικές συνεργασίες.
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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Τα PROTEAS FILTER
• Απομακρύνουν ιζήματα
(άμμο, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 5mm
• Αφαιρούν το χλώριο έως 100%
• Βελτιώνουν τη γεύση και την οσμή νερού
σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με ΝSF/ANSI Standard 42
• Επιτρέπουν τη διέλευση ωφέλιμων για τον οργανισμό
στοιχείων, όπως το ασβέστιο και το μαγνήσιο
• Δε μειώνουν τη ροή του νερού

Τα PROTEAS FILTER διαθέτουν:
• Τις καλύτερες διεθνείς πιστοποιήσεις
(κατά τα πρότυπα NSF)
• Άψογη ποιότητα
• Ανταγωνιστική τιμή
• Εγγύηση 2 ετών σε όλα τα προϊόντα
• Δε μειώνουν τη ροή του νερού
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Πιστοποιήσεις
Στην Energy Water επιδιώκουμε
την ολική ποιότητα για κάθε πτυχή
της δραστηριότητας μας.

NSF International

OFFICIAL LISTING
NSF International Certifies that the products appearing on this Listing conform to the requirements of
NSF/ANSI Standard 42 - Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects
This is the Official Listing recorded on February 28, 2017.

EnergyWater
335 Lagada Str.
Stauroupoli, Thessaloniki 56430
Greece
30 2310 654 555
Facility: #

1 USA

COMPONENTS: Filter Cartridges

Για αυτό διαθέτουμε όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά,
που αποδεικνύουν την ποιότητα των προϊόντων
και υπηρεσιών μας.
Ειδικότερα η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει
τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας:
• Πιστοποίηση του παγκόσμιου οργανισμού NSF για την εταιρία
και για όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται.
• Πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2015
• Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2015
• Πιστοποίηση DQS για την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, στον τομέα επεξεργασίας νερού.
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[1]

PROTEASLR0510

PROTEASMD0510

PROTEASSUPERCF110

PROTEASULTRA0510

PROTEASPRO110

PROTEASSMCTO510

[1] Conforms to material requirements only.
NOTE: All replacement elements are components.

Note: Additions shall not be made to this document without prior evaluation and acceptance by NSF International.
1 of 1
C0326960
789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105-9723 USA
1-800-NSF-MARK / 734-769-8010
www.nsf.org

Μας
επιλέγουν:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
424
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝ.Ν.Θ. - Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ο.Μ.Ψ.Ν.Θ

HO.RE.CA.
COFFEE ISLAND
CELLINI CAFE
TODAYLICIOUS
WHITE LUXURY ROOMS
HOTEL ΒΥΖΑΝΤΙΟ
GERANION VILLAGE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
ABBOTT
HB BODY
SKYPHARM
LABNET
EUROMEDICA
SAFE BLOOD ANALYTICA
AMD TELECOM
ΠΑΓΑΚΙΑ ΜΑΒΙΔΗΣ
ΠΑΓΩΤΑ ΒΙΟΛΕΤΑ

ΔΗΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΕΥΑ
ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΕΥΑ ΔΕΛΤΑ
ΔΕΥΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
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