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BWT Polska istnieje na polskim rynku od blisko 30-tu lat. Jesteśmy częścią międzynarodowej
Grupy BWT, europejskiego lidera w dziedzinie technologii uzdatniania wody.

Nasze siłq,jest bogate doświadczenie w branży uzdatniania wody oraz ciągłe doskonalenie produktów
i usług. Dokładamy wszelkich starań, aby były one efektywne, ekonomiczne i ekologiczne.

Hasło „For You and Planet Blue" w pełni oddaje naszą ideę i misję. Staramy się działać w sposób świa-
domy, odpowiedzialny, z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego i ochrony naszej Ziemi jako wy-

jątkowej przestrzeni do życia.

Naszym priorytetowym celem, jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, mają-

cych na względzie ochronę dóbr materialnych, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska i jego za-

sobów naturalnych.

Wytyczone cele, opieramy na zrównoważonym rozwoju:

^- chronimy zasoby naturalne ziemi, poprzez racjonalne ich wykorzystywanie (paliw, energii

i surowców),

>• optymalizujemy środki i zastosowane materiały,

>• użyte produkty i środki, są przyjazne środowisku,
^ w przypadkach konieczności użycia środków niebezpiecznych, wdrażamy technologie gwaran-

tuj^ce absolutne minimum stosowania,

^ ograniczamy powstawanie odpadów do maksimum,

>• kierujemy się zasadą: napraw >• odzyskaj > wykorzystaj >• przekaż do recyklingu

Będąc elementem światowego koncernu, zobowiązujemy się do:

^- prowadzenia działalności w sposób zgodny z przepisami prawa,

> ciągłego rozwoju i doskonalenia technologii oraz urządzeń z uwzględnieniem rozwoju technolo-

gicznego ukierunkowanego na ochronę środowiska,

>• inwestowania w poszukiwania i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb

klienta,

^ kształtowania świadomości i prowadzenia efektywnej edukacji pracowników, podwykonawców
i klientów, dla osiągnięcia wymiernych korzyści z poszanowaniem środowiska,

^ podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników, które są zawsze ukierunkowane na ochro-

nę, zdrowie i bezpieczeństwo pracy oraz środowiska,

Wykorzystując nasz potencjał i doświadczenie, deklarujemy otwartość na dialog z każdym Klientem.
Zawsze poszukujemy możliwości dostosowania dostępnych rozwiązań technologicznych do potrzeb
i założonych celów każdego Klienta. Zachowując standardy środowiskowe pomagamy w ich osiągnięciu,
z zachowaniem efektywności ekonomicznej.
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