Průmyslová
řešení
Inspired by water

VWS MEMSEP poskytuje speciální řešení pro průmyslové aplikace. Našim zákazníkům nabízíme
řadu služeb a technologických řešení, od modulárních systémů až po dodávku chemických látek.

Společnost VWS MEMSEP nabízí zařízení a technologie pro úpravu vody v průmyslu, zejména
pak v oblasti procesních vod. Naše komplexní nabídka zahrnuje různá řešení úpravy vody, jakými
jsou filtrace, změkčování vody, reverzní osmóza, ultrafiltrace, deionizace, elektrodeionizace, multi
technologické systémy, čiření, flotace, odpařování, UV dezinfekce. Tyto technologie mohou být
využity k různým účelům, jako předúprava vody, úprava napájecích vod pro kotle, chladící vody,
procesní vody, opětovné využití vody atd. Naše technologie jsou využívány v mnoha
průmyslových odvětvích, např. energetický průmysl, chemický průmysl, papírenský průmysl,
potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, mikroelektronika, automobilový průmysl aj.

Naše nabídka
• Dodávka standardních jednotek úpravy
vody
• Systémy vyráběné dle specifických
požadavků zákazníka
• Výroba zařízení s certifikací ISO 9001, ISO
14001

• Dodávka náhradních dílů
a spotřebního materiálu
• Poskytování související
dokumentace
• Údržba a servis zařízení

Servis
Firma VWS MEMSEP poskytuje kompletní záruční a pozáruční servis na dodaná technologická zařízení.
Zakoupením systému na úpravu vody získává zákazník také kompletní servis uzpůsobený přímo jeho
potřebám. Naši kvalifikovaní servisní technici provedou instalaci, validaci a preventivní údržbu vašeho
systému na úpravu vody. Nabízíme řadu doplňkových služeb dle konkrétního typu aplikace, způsobu
provozu a výši rozpočtu.

Naše reference:
Dodávka zařízení ELGA

Zdravotnictví

• FN Královské Vinohrady
• FN Hradec Králové
• FN Olomouc

• Nemocnice České
Budějovice

• Krajská nemocnice
Liberec

Věda a výzkum

• Ústav experimentální
medicíny AVČR

• Vysoká škola chemickotechnologická
• Univerzita Palackého
Olomouc

• Oblastní nemocnice
Kolín

• Nemocnice Strakonice
• FN v Motole
• IKEM

• Ústav makromolekulární
chemie
• Státní zdravotní ústav
• Fakulta vojenského
zdravotnictví

• Centrum globální změny

Farmaceutický průmysl
• Fresenius
Kabi

• Biopharma
Solutions

• Smith
Medical

• Bioveta

• TEVA

• Masarykův onkologický
ústav
• Masarykova univerzita
Brno

Ostatní průmyslová odvětví a analytické laboratoře
• Penta

• SEQME

• Pardam

• Stachema

• Jaderná elektrárna Dukovany
• Katchem
• Mubea

• Latecoere
• Rakona

• Promed

Dodávka chemikálií
Hydrex

• ČEZ Ledvice
a Počerady
• Spolchemie
• Alpiq

• Synthesia

• Stora Enso
Woodproducts

• Teplárna Kyjov

• Dalkia IndustryStonava, Důl
Karviná, Nová
Karolina

Dodávka zařízení

• Bioveta, a.s.

• IMUNA PHARM, a.s.
• Ural Center
of Biopharma
Technologies
• IMUNA, s.r.o.
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• Synthesia, a.s.
• MEGA a.s.

