Profil Spoločnosti

Pole pôsobnosti
WATO je popredný bulharský výrobca
armatúr pre vodné distribučné systémy, ako
aj poskytovateľ inžinierskych služieb v oblasti
manažmentu vodných sietí.

Produkty
Poloha

Vízia

Centrála a výrobné závody WATO sú
lokalizované v meste Kazanlak,
najpriemyselnejšom regióne
Bulharska.

Našou víziou je skombinovať služby, produkty
a „know-how” za jediným účelom:
maximalizovať spoľahlivosť a výkonnosť
vodných sietí.









Šupátka
Uzatváracie klapky
Spätné klapky
Vzdušníky
Filtre
Spojky a tvarovky
Opravné objímky

Ciele
Naším cieľom je hrať kľúčovú úlohu v
rozvoji udržateľných vodných systémov po
celom svete.

Prítomnosť na trhu
WATO armatúry predávané pod značkou
WATO europevalves sú dodávané do
trhov naprieč Európou, Afrikou a Áziou.

Služby
 Tlakový management
 Aktívna kontrola
únikov
 Meranie a kontrola
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Výskum a vývoj
Po detailnom preskúmaní stoviek armatúr rôznych
stupňov kvality sme úspešne otestovali, skombinovali a
integrovali ich silné stránky do našich produktov, zatiaľ
čo sme odstránili pozorované nedostatky.

Produkčný Cyklus

Logistika
WATO spolupracuje s poprednými európskymi logistickými
spoločnosťami, čo nám umožňuje poskytovať rýchly a lacný
rozvoz tovaru po celom svete.

Testovanie

Odlievanie

Všetky produkty WATO sú
po zložení hydraulicky
testované pod skutočnými
pracovnými podmienkami
na testovacích stoliciach
našej spoločnosti.

Vďaka silnej priemyselnej infraštruktúre
v Kazanlak a regiónu s viac ako pol
storočím skúseností s prácou s kovom,
WATO využíva na zlievanie a
opracovávanie miestne zlievarne. Sú to
zlievarne s kvalifikáciou a odbornými
znalosťami, ktoré sú pod prísnou
kontrolou kvality z našej strany, aby
produkovali produkty najlepšej kvality.

Montáž
Všetky opracované časti s
povrchovou úpravou sú
zmontované do finálneho produktu
v montážnych priestoroch nášho
produkčného zariadenia. Tento
proces je vykonávaný našimi vysoko
kvalifikovanými technikmi, ktorí sa
taktiež uisťujú, že každá časť spĺňa
všetky kvalitatívne požiadavky.

Opracovávanie

Epoxydová povrchová úprava
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Po veľkých investíciách do vývoja tohto procesu, je
výrobná linka na epoxydovú povrchovú úpravu plne
funkčná, čo nám umožňuje dosiahnuť najvyšších
štandardov v oblasti povrchových úprav.

WATO investovalo do vlastnej
opracovávacej kapacity. Najbežnejšie
produkty a veľkosti sú opracovávané
vnútropodnikovo, čo dovoľuje väčšiu
flexibilitu a kratší dodací čas.

Škála produktov

Šupátka

Spätné klapky
je expert v sektore vody a
odpadovej vody s hlbokými znalosťami

o

špecifík vodných sietí. Tieto znalosti
nám umožnili vytvoriť kompletnú škálu
armatúr pokrývajúcu všetky potreby

Uzatváracie
klapky

vodných služieb. Všetky produkty
WATO sú európskeho pôvodu a sú
vyrábané a certifikované v súlade s EN
štandardmi.

Spojky a tvarovky

Optimalizovaný
Dizajn

Kompenzátory, Filtre, Opravné objímky

Slová ktoré najlepšie vystihujú WATO
Europe valves sú: optimalizovaný dizajn.
Každý rok WATO investuje značnú časť
svojich príjmov do vývoja nových produktov
a pokračujúcej optimalizácie súčasných
produktov. Toto robíme s cieľom zvýšiť efektívnosť,
výkonnosť a spoľahlivosť vodných sietí.

Vzdušníky

Nedostatok vody sa stal svetovým ekologickým
problémom, my ako sociálne a environmentálne
zodpovedá spoločnosť veríme, že s našimi produktmi
môžeme prispieť k efektívnejšiemu využitiu vodných
zdrojov.
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Tel: +35928154517
Tel: +359887902428
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