
CZYSTA WODA
DLA ETIOPII

POMAGAMY

Jak wynika z naszej nazwy, w EcoWater Systems angażujemy 
się w odpowiedzialne używanie wody. 

Dostarczając innowacyjne, zrównoważone i najwyższej jakości 
rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, przyczyniamy się do 
poprawy zdrowia i komfortu życia ludzi. 

Nasza odpowiedzialność i zaangażowanie sięgają znacznie 
dalej: inwestujemy w wybrane projekty, aby zapewnić dzieciom 
na całym świecie dostęp do czystej i bezpiecznej wody.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
W ECOWATER SYSTEMS

W EcoWater wykorzystujemy naszą technologię i wiedzę, aby 
stworzyć lepsze warunki życia i jednocześnie chronić środowisko. 
Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii i 
naszych produktów.   

Sprawiamy, że codzienne życie staje się lepsze. Nasze 
energooszczędne rozwiązania zwiększają wydajność urządzeń 
w Twoim domu i wydłużają ich żywotność.

Będąc częścią EcoWater Systems EMEA, jesteśmy dumni, że w tym 
roku wsparliśmy wyjątkową inicjatywę UNICEF-u skupiającą się na 
budowie studni w Etiopii oraz edukacji w ramach programu WASH.

EcoWater Systems jest pierwszym producentem zmiękczaczy 
wody, który został członkiem United Nations Global Compact.

Jest to największa na świecie inicjatywa korporacyjna na rzecz 
odpowiedzialności społecznej, która zachęca przedsiębiorstwa 
do przyjęcia zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie polityki.

 www.ecowater.pl



ECOWATER - WYBÓR
EKOODPOWIEDZIALNOŚCI

NASZ UDZIAŁ W PROJEKCIE 
UNICEF-u

Etiopia jest jednym z najbardziej suchych krajów na świecie, 
cierpiącym z powodu długich okresów suszy i ekstremalnych 
warunków pogodowych spowodowanych przez El Niño.

Tylko 4 na 10 osób w Etiopii ma dostęp do czystej wody.

Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznych warunków 
do życia dla dzieci do lat 3, utrzymanie istniejących źródeł wody 
w czystości i udostępnienie wody mieszkańcom. Bardzo ważną 
częścią programu WASH jest edukacja w zakresie higieny.

Wsparcie tego ważnego projektu umożliwił nam każdy klient, 
który korzysta z urządzeń EcoWater oraz każdy oddany członek 
załogi EcoWater Systems.

Kupując zmiękczacze EcoWater zyskujesz możliwość kontroli 
zużycia wody w domu. To pierwszy krok do wprowadzenia 
usprawnień i oszczędności.

Oszczędzając wodę zmniejszasz jej niedobory

Kupując filtr do wody pitnej EcoWater znacznie redukujesz 
zużycie plastikowych butelek.

Użytkując zmiękczacz EcoWater, zmniejszasz zużycie mydła, 
środków piorących i detergentów. W ten sposób oszczędzasz 
i chronisz środowisko naturalne.

Wybierasz jednego z niewielu producentów urządzeń do 
uzdatniania wody, który kompensuje emisję dwutlenku 
węgla przy sprzedaży każdego produktu i posiada certyfikat 
zerowego śladu węglowego.

Inwestujesz w najbardziej innowacyjny, wydajny i przyjazny dla 
środowiska zmiękczacz wody na rynku, wyróżniający się długą 
żywotnością i gwarancją oraz doskonałą obsługą serwisową.

Możesz zmniejszyć zużycie energii w Twoim domu oraz 
wydłużyć żywotność urządzeń AGD mających kontakt z wodą.
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