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INNOVATIVE  
WATER SYSTEMS

Produktu sortiments
Par uzņēmumu



IWS  STRONG PRODUKTI
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SEPTIĶI
ID1000 mm

ŪDENSMEZGLU AKAS
ID1000 – 2400 mm

CAURULES
ID360 – 2400 mm

VADĪBAS AUTOMĀTIKA

VIRSZEMES TVERTNES
ID1000 – 2400 mm

Sūkņu staciju vadības automātika

APAKŠZEMES TVERTNES
ID1000 - 2400 mm

MAZĀS SŪKŅU STACIJAS
ID700 – 1000 mm

SŪKŅU STACIJAS
ID1200 – 2400 mm

SSS SŪKŅU STACIJAS
ID1500 – 2400 mm

PRODUKTU SORTIMENTS

ID1600 mm CAURUĻU RAŽOŠANA ID2400/2200 mm TVERTNE ID1600 mm SŪKŅU STACIJA
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KO MĒS PIEDĀVĀJAM SAVIEM KLIENTIEM?

PAR UZŅĒMUMU

STRONG PREČU ZĪME

Mēs esam uz Igaunijas kapitāla balstīts 
uzņēmums, kas attīsta un ražo 
plastikāta sūkņu stacijas. Piedāvājam 
kompleksus risinājumus – sūkņu 
stacijas, sūkņus un vadības automā-
tiku. Papildus sūkņu stacijām mūsu 

ŪDENSAPGĀDES UZŅĒMUMAM

Ražojam sūkņu stacijas, kas atbilst
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumus sniedzoša uzņēmuma
prasībām. Šādiem uzņēmumiem ir
izveidojušās precīzas vajadzības un
prasības, pamatojoties uz ilglaicīgo
pieredzi. Apzināmies, ka sūkņu stacija
ir nozīmīgs cauruļvadu mezgls un tai
jābūt ilgi kalpojošai.

Zīmols „STRONG“ nozīmē prasībām 
atbilstošu un ilgi kalpojošu produktu. 
Preču zīme tiek izmantota visās 
produktu prezentācijās un ir klientiem 

sortimentā ir arī caurules, akas, 
tvertnes, septiķi un ražošanas 
caurules. Darbojamies kopš 2007. gada 
un šajā laikā esam nostiprinājuši mūsu 
pozīciju kā stabils un uzticams partne-
ris ūdens un kanalizācijas sistēmu 

TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMAM
UN BŪVFIRMAI

Piedāvājam drošību par to, ka mūsu
produkti atbilst pasūtītāju prasībām, tie
ir izturīgi uzstādīšanas un ekspluatāci-
jas laikā, un ar piegādēm saistītie 
solījumi tiek izpildīti.

jomā. Uzņēmuma ražošana, attīstība 
un tirdzniecība ir sertificēta atbilstoši 
kvalitātes vadības standartam ISO 
9001:2015 un vides pārvaldības 
standartam ISO 14001:2015.

PROJEKTĒTĀJIEM UN  
UZRAUGIEM

Piedāvājam profesionālu apmācību un
tehnisko atbalstu.

RAŽOŠANAS UZŅĒMUMAM

Piedāvājam konsultācijas piemērotu 
plastikāta materiālu un tehnisko 
risinājumu izvēlē. Sortimentā ietilpst 
PE, PP, PVDF materiāla caurules, savie-
nojumi, slēdzējierīces un tvertnes.

Esam Igaunijas Ūdensapgādes
uzņēmumu asociācijas (EVEL) biedrs.

Projektēšanai izmantojam licenzētu
programmatūru: darba rasējumu
izveidei izmantojam programmatūru
SolidWorks 3D CAD.

Izturības aprēķinu veikšanā mūsu
palīgs ir SolidWorks Simulation un
Ingsoft Easypipe programmas.

PE materiāls
ir 100%
pārstrādājams

Izturīgs pret
ziemeļvalstu 
klimatu

Droša
apkope

Izturīgs pret
mehāniskiem
bojājumiem

PE materiāla ga-
rantētais kalpošanas 
ilgums ir 50 gadi

Sūkņu staciju vadības automātikas
shēmas projektējam ar AutoCAD
Electrical programmu.

jau pazīstama. Zīmols “STRONG” ir 
reģistrēts visās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs.



www.iwsgroup.ee


