illustration: Steri-Fix E

ТЕРМИЧНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ,
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕЗАКТИВАЦИЯ НА
ИНФЕКЦИОЗНИ И РАДИОАКТИВНИ
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ЕНВИРОХЕМИ – ВАШИЯТ КОМПЕТЕНТЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПАРТНЬОР ВЪВ ВОДОПОДГОТОВКАТА
И ТРЕТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ЕнвироХеми е специализирана във водоподготовката и третиране на отпадъчни води. Като партньори на индустрията, ние разработваме индивидуални решения за нашите
клиенти.

Ние доставяме висококачествени продукти „Произведено в
Германия” базирани на физико-химични, биологични и мембранни процеси, чиято разработка е базирана на нашите дългогодишни изследователски постижения и патенти.

Ние сме инженерингова компания и предлагаме пълен обхват
от услуги, базирайки се на нашия дългогодишен международен опит. Нашите клиенти са винаги на фокус и техните
специфични нужди са водещи при проектирането, инженеринга, монтажа и пуска на нашите инсталации. Нашия стремеж
е да работим в близко сътрудничество с нашите клиенти.
Ние концентрираме усилията си в изпълнението на индивидуалните изисквания на всеки един от нашите клиенти.

В допълнение над 25,000 изградени инсталации по целия свят
ни дават необходимото „know-how” за бъдещо непрекъснато
развитие на иновативни и надеждни технологии за водата и
отпадъчните води.

Нашите международни дейности се поддържат от седем
развойни и производствени центъра в Германия и Швейцария.
Заедно с нашите международни търговски и сервизни офиси –
ние сме представени в петнадесет различни локации.

ЕнвироДТС във Фридберг
(Германия)

Централата на ЕнвироХеми
в Росдорф (Германия)

Русия
Швеция

Холандия

Полша

Германия

Австрия

Румъния

Швейцария
България

Бразилия
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ЕНВИРОДТС – НАДЕЖДНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТЕРМИЧНА
СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Чрез филиала си ЕнвироДТС във Фридберг, Германия, ЕнвироХеми предлага
интелигентни решения за надеждно централизирано и децентрализирано
третиране на отпадъчни води от биотехнологични производства и здравни заведения. Тези отпадъчни води често се характеризират с „висок” или
„много висок” биологичен риск. Инсталациите за третиране на отпадъчни
води ЕнвироДТС са оптималното решение за лаборатории (дори такива
с ниво на сигурност S3 и S4), университети, изследователски центрове,
индустриални приложения, държавни агенции (например Държавен Ветеринарно-Санитарен Контрол) и болници.
Нашите инсталации са предназначени за дезактивация, стерилизация или
дезинфекция на отпадъчни води, съдържащи инфекциозни или генетично
модифицирани материали посредством термична стерилизация. Едновременно се елиминират както микроорганизми и бактерии, така и вируси,
плазмиди и ДНК фрагменти. В допълнение технологията, разработена от
ЕнвироДТС осигурява оптимален процес на дезинфекция при най-ефикасно
използване на енергията.

Предоставяните на нашите клиенти
опит и решения включват:
 Деконтаминация на
радиоактивни отпадъчни води
 Неутрализация
 Пресипитация/Утаяване
 Йонообмен
 Термична дезинфекция
 Химическа дезинфекция
 Омекотяване
 Обезсоляване
 Ултрафилтрация
 Нанофилтрация
 Обратна осмоза
 Електродейонизация

30 годишен опит и „Know-how”, базирани на приблизително 1000 референтни инсталации съчетават предимствата на иновативна и доказана
технология с гъвкав контрол на процеса.
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STERIFIX C

ЕнвироДТС SteriFix C 500 в Държавната служба за защита на
потребителите в Саксония, разположена в Дрезден, Германия.

Институт Фридрих Льофлер (Friedrich-Loeffler-Institut) в Йена,
Германия.

SteriFix C 500 с парогенератор (изградена в ISO транспортни
контейнери) в Държавната служба за контрол на храните и
защита на потребителите в Рощок, Германия.

SteriFix C 2500 в института Фридрих Льофлер (FriedrichLoeffler-Institut) в Йена, Германия. Капацитет: 12 м3/ден.

SteriFix C-Технология за периодична стерилизация на отпадъчните води

По този начин топлината от големи обеми от отпадъчна
вода може да бъде оползотворена (рекуперирана) и да бъде
намалена нуждата от подгряване на следващата партида и
от охлаждане за достигане на температурата за заустване
в канализацията.

Инсталациите за третиране SteriFix C са оптимални за третиране на обеми от отпадъчни води до 20 м3 на ден. Чрез използването на технологията ЕнвироДТС за периодична стерилизация могат да бъдат променяни работните параметри
на инсталацията и зададени всички необходими температури до 180 ˚C и времепрестой, следователно да се постигне
много висока ефективност на дезинфекция.
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В допълнение сигурността на системата се подобрява, чрез
редундантно изпълнение. Независимо от това, в случаите с
ограничено пространство за монтаж на инсталацията може
да бъде предвидена система с един реактор.

В тези инсталации отпадъчната вода се нагрява до необходимата температура на стерилизация или чрез инжектиране на пара (SteriFix C 500 и C 2500) или при по-малки обеми от
отпадъчна вода, с електронагревател (SteriFix C 100).

За постигане на максимална сигурност се монтира стерилен
въздушен филтър във вентилационната система на инсталацията, за да се гарантира стерилността на отработения
въздух, изпускан от съоръжението.

Постига се най-висока енергийна ефективност чрез прилагането на специално разработено оборудване и най-модерна
процесна технология за топлообмен.

Всяка капка отпадъчна вода е сигурно стерилизирана с нашите специално разработени системи без „мъртви пространства” с интегрирана магнитна бъркалка или циркулационна
помпа, както и специализирана арматура.

STERIFIX C

SterFix C 2500 с два реактора във фабрика за производство
на ваксини Импфщтофверк Десау ГмбХ (Impfstoffwerk Dessau
GmbH) в Родлебен-Торнау, Германия.

Инсталация SteriFix C 2500 в фабрика за производство на
ваксини
Компанията Импфщтофверк Десау ГмбХ (Impfstoffwerk Dessau
GmbH) в Родлебен-Торнау, Германия разработва и произвежда
висококачествени ваксини и лекарства за животни. Техните
продукти се експортират по целия свят. Широк спектър
от ваксини за домашни и селскостопански животни, а също
така и някои продукти за контрол на възпроизводството
и профилактика срещу паразити допълват продуктовото
портфолио на Импфщтофверк Десау ГмбХ.
Отпадъчните води, отделяни в процеса на производството
не могат да бъдат заустени директно в канализацията. За
дезинфекцията на тези силно инфекциозни и периодично отделяни отпадъчни води, ЕнвироДТС проектира и изгради инсталация за термична дезинфекция периодичен тип.
Входящата отпадъчна вода напуска буферния резервоар от
неръждаема стомана и постъпва в един от двата налични
реактора. За повишаване на температурата парата се инжектира директно в обема от отпадъчна вода. И температурата и времепрестоя се наблюдават и регистрират по
време на процеса.
За охлаждане на партидата и рекуперация на топлината се
използва смес от вода и гликол. Сместа постъпва от първия
във втория реактор и го подгрява. Има възможност да бъде
използвано допълнително охлаждане (напр. конвекторен топлообменник).
SteriFix C 100 за третиране на малки обеми от отпадъчна
вода до 100 литра
Нашата най-малка инсталация SteriFix C100, може да бъде използвана при обеми от отпадъчна вода до 100 литра на ден,
които не са силно натоварени с неразтворени вещества.
Инсталацията е оборудвана с реактор с двойна риза и електронагревател. Магнитна бъркалка осигурява равномерно
разбъркване на отпадъчната вода. След завършване на процеса на стерилизация, стерилизираната отпадъчна вода се
охлажда посредством употребата на охлаждащ агент, който циркулира в обшивката.

Компактната инсталация SteriFix C 100 с максимален капацитет от 100 литра на ден, оборудвана с електронагревател и
контролна система SPS C7.

Предимства на тази технология:







Гъвкава експлоатация
Висока енергийна ефективност
Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
Минимални изисквания за пространство
Без риск за бактериална зараза на третираната вода
Станцията може да работи под налягане, така че няма
нужда от допълнителна помпена станция
 Възможност за третиране на отпадъчни води с високо съдържание на неразтворени вещества
 Стерилен филтър за отработения въздух
Характеристики:
 Отговаря на всички стандарти на ЕС
 Оптимална за отпадъчни води с високо съдържание на
неразтворени вещества
 Лесна валидация
 Сигурна процедура на стерилизация
 Обеми от отпадъчна вода до 20 м3 на ден
 Предотвратяване смесването на потоците. Контрол
на течовете
 Възможност за цялостна стерилизация на инсталацията
Технически характеристики:
 Без мъртви зони (100% сигурна стерилизация)
 Компактен дизайн
 Регулируеми температура и времепрестой с регистриране на данните
 Ефективна система за рекуперация на топлината
 Стерилен въздушен филтър с електронагряване
 Пневматично източване, няма нужда от помпена
станция
 Без отлагания в системата – благодарение на технологията с двойна обшивка и инжектор за пара
 Контролна система Siemens SPS C7
 Температура на изход >35 ˚C
 Арматура без „мъртви” зони
 Висока експлоатационна сигурност благодарение на
използването на редундантни агрегати
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STERIFIX E

Една от най-големите инсталации от типа SteriFix в института Пол-Ерлих (Paul-Ehrlich Institute) в Ланген, Германия. Производителност 2х10 м3/час /121 ˚C /20 минути.

CIP станция в клиниката Гросхадерн (Clinic Grosshadern), Мюнхен, Германия.

SteriFix E 250 във Фитон Биотех ГмбХ (Phyton Biotech GmbH),
Аренсбург, Германия. Производителност 250 л/час /134 ˚C /
2 минути.

Секция за времепрестой във ветеринарния институт КОДА
(CODA Institute of Veterinary), Махелен, Белгия. Производителност 3 м3/час /121 ˚C /20 минути.

SteriFix E – непрекъсната и надеждна стерилизация на отпадъчната вода
Инсталациите за третиране на отпадъчни води SteriFix E
са оптимални за третиране на непрекъснато постъпваща
отпадъчна вода с дебит до 120 м3/ден. С помощта на технологията ЕнвироДТС за непрекъснато третиране и ефективната система за рекуперация на топлината, необходимата
за стерилизацията енергия се свежда до минимум.
Постъпващата отпадъчна вода се загрява предварително,
използвайки високата температура на вече третираната
вода на изход от системата. Директно след това, се извършва допълнително загряване чрез инжектиране на пара
до достигането на необходимата за стерилизацията температура. Посредством ефективен топлообмен на потоците
от отпадъчна вода на вход и на изход се достига необходимата температура на заустване на изход на системата без
нужда от допълнително охлаждане. Процесът на дезинфекция
се наблюдава и регулира посредством контролиране на времепрестоя и температурата на изходящия поток. Употребата на стерилен въздушен филтър във вентилационната
система гарантира стерилност на отработения въздух.
Дизайн без „мъртви” обеми гарантира сигурна стерилизация
при ниски експлоатационни разходи. Изпитаното изпълнение
на оборудването осигурява висока надеждност на инсталацията.
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SteriFix E 3000 (2 линии x 3000 л/ч), Университет Вагенинген,
(University of Wageningen, CIDC Lelystad), Лелищад, Холандия.

STERIFIX E

Кожухотръбен топлообменник с капацитет 1,2 м3/ч в Рош
(Roche) в Пенцберг, Германия.

SteriFix E 1000 в производственото звено на Рош (Roche) в
Пенцберг, Германия
Рош (Roche) е добре позната биотехнологична компания специализирана в научни изследвания, разработка и производство на фармацевтични продукти. В Пенцберг, Германия Рош
разполага с един от най-големите центрове за биотехнологии в Европа.
Този производствен център е фокусиран върху изследвания на
рака и върху терапевтични протеинови средства.
Отпадъчната вода в Пенцберг е необходимо да бъде термично дезактивирана преди да бъде заустена в канализационната система. Това се извършва непрекъснато в инсталацията
SteriFix E 1000.
Описание на процеса
Инсталацията в Пенцберг разполага с два буферни резервоара с обем 11 м3 всеки. Отпадъчната вода постъпва в системата през кожухотръбен топлообменник, който използва
топлината от вече дезактивираната отпадъчна вода на изход от инсталацията за третиране. Благодарение на тази
система за топлообмен експлоатационните разходи могат
да бъдат сведени до минимум.
За достигане на температурата за стерилизация в тръбната разводка се инжектира пара. Същинската дезактивация
се извършва в проточната част на реактора.
Специална валидираща система гарантира сигурното спазване на зададения времепрестой в секцията, който се регистрира и контролира през целия етап.
След завършване на дезактивацията, водата се охлажда чрез
кожухотръбен топлообменник
както беше описано по-горе.

Спирален топлообменник за отпадъчна вода с много високо съдържание на неразтворени вещества
във фабрика за ваксини в Лелищад,
Холандия.

Буферен резервоар с етап на престой и охлаждане в Рош
(Roche) в Пенцберг, Германия.

Предимства на тази технология:






Гъвкава (непрекъсната) експлоатация
Енергийна ефективност
Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
Минимални изисквания за пространство
Без риск за бактериално замърсяване на отпадъчните
води
 Възможност за третиране на води с високо съдържание на неразтворени вещества
 Стерилен отработен въздух
Характеристики:
 Отговаря на всички стандарти на ЕС
 Оптимална за отпадъчни води с високо съдържание на
неразтворени вещества
 Лесна валидация
 Сигурна процедура на стерилизация
 Обеми от отпадъчна вода до 120 м3 на ден
 Предотвратяване смесването на потоците. Контрол
на течовете
 Възможност за цялостна стерилизация на инсталацията
Технически характеристики:
 Без „мъртви” зони
 Контрол на течовете
 Регистриране и контрол на температурата и времепрестоя
 Ниски експлоатационни разходи чрез оптимална рекуперация на топлината
 Много ниско ниво на шум
 Стерилен въздушен филтър с електронагревател
 Опционално може да бъде доставен спирален топлообменник за отпадъчни води, съдържащи неразтворени
вещества
 Контролна система Siemens SPS C7
 Температура на изход < 40 ˚C
 Винаги готова за експлоатация
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TECHNICAL SPECIFICATIONS STERIFIX C

ЕнвироДТС SteriFix

C 100

C 500
1 реактор

C 500
2 реактора

C 2500

Производителност

До 500 л/ден

500 до 2500 л/ден

1000 до 3000 л/ден

2500 до 12000 л/ден

Обем на партида

100 л

500 л

500 л

2500 л

Електронагревател
Нагряване с пара

6 кВ
25-150 кг/ден

При заявка
150-750 кг/ден

При заявка
250-850 кг/ден

При заявка
Прибл. 2500 кг/ден

Охлаждане
(темп. разлика 6 °C)

7000 л/ден

8500 л/ден

11000 л/ден

42700 л/ден

11 kW
(електронагревател)

2 kW
(нагряване с пара)

4 kW
(нагряване с пара)

4 kW
(нагряване с пара)

1000 х 1000 х 1500

1500 х 2000 х 2500

3000 х 2000 х 2500

3000 х 4000 х 3000

Мощност
Размери в мм
(Д х Ш х В)
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Опции:

Области на приложение (примери):

 Електрически парогенератор
 Въздушно охлаждане, ако не са налични охладителни агенти
 Помпа с режеща глава за отпадъчни води, съдържащи
твърди вещества
 Вани за улавяне на течове със сензори за теч
 Компресор за сгъстен въздух за пневматичните вентили
 Неутрализация на потока в зависимост от стойността
на pH
 Омекотяване
 Буферен резервоар от полипропилен/неръждаема стомана






Фармацевтична индустрия
Институти и лаборатории по сигурност на храните
Производство на ваксини
Изследователски центрове (биотехнологии, генни технологии, вирусологии, патологии, епидемиологични и хигиенни центрове и др.)
 Лаборатории и изследователски центрове с ниво на сигурност S2, S3 и S4
 Карантинни зони
 Институти за изследване на животни

TECHNICAL SPECIFICATIONS STERIFIX C

ЕнвироДТС SteriFix

E 250

E 500

E 1000

E 3000

Производителност

250 л/ч

500 л/ч

1000 л/ч

3000 л/ч

Нагряване с пара
(5 бара)

35 кг/ч

50 кг/ч

80 кг/ч

240 кг/ч

Мощност

2,5 kW

3 kW

4 kW

5 kW

Размери в мм
(Д х Ш х В)

2500 х 1500 х 1800

3500 х 2000 х 1800

4000 х 3000 х 1800

4000 х 5000 х 2000

Топлообменник
(в зависимост от съдържанието на неразтворени вещества)

Кожухотръбен
топлообменник

Пластинчат
топлообменник

Спирален
топлообменник

Спирален
топлообменник

Валидираща система

Да (чрез NaOH)

Да (чрез NaOH)

Да (чрез NaOH)

Да (чрез NaOH)

Опции:

Области на приложение (примери):

 Буферен резервоар от полипропилен/неръждаема стомана
 Модул за валидиране и мониторинг на реалния времепрестой
 Кожухотръбен топлообменник за отпадъчни води, съдържащи неразтворени вещества
 Спирален топлообменник за отпадъчни води с високо съдържание на неразтворени вещества
 Електрически/газов парогенератор
 Напълно автоматична CIP система (студена или топла
вода)
 Раздробяваща помпа за отпадъчни води, съдържащи
твърди вещества
 Секция за времепрестой с малък номинален диаметър за
отпадъчна вода с високо съдържание на неразтворени вещества (напр. пясък)
 Топлообменник за охлаждане в случай на висока температура на изходящия воден поток
 Възможност за пълна стерилизация на цялата инсталация






Фармацевтична индустрия
Институти и лаборатории по сигурност на храните
Производство на ваксини
Изследователски центрове (биотехнологии, генни технологии, вирусологии, патологии, епидемиологични и хигиенни центрове и др.)
 Лаборатории и изследователски центрове с ниво на сигурност S2, S3 и S4
 Карантинни зони
 Институти за изследване на животни
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DTS

Еднокамерна децентрализирана
система за термична стерилизация TDS 60 (60 литра).

Двукамерна децентрализирана система за термична стерилизация TDS 30 twin (30 литра всяка камера) инсталирана във
Федералния институт за оценка на риска (Federal Institute for
Risk Assessment) в Берлин, Германия. Двукамерната система
позволява непрекъсната работа на системата.

ТДС ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ТЕРМИЧНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Този тип децентрализирани системи се използват най-често
в лаборатории с клас на сигурност S3 и S4. В тези лаборатории отпадъчните води трябва да бъдат дезактивирани преди да бъдат заустени, следвайки много стриктни правила за
безопасност. TDS 69 и TDS 30 twin са оптималното решение
за гъвкава и децентрализирана стерилизация на отпадъчните води в самата лаборатория. По този начин могат да бъдат избегнати дългите и несигурни канализационни трасета
на централизираните системи за третиране.
Опции:
 Високо ефективна охладителна система чрез използването на прясна вода или друг външен охладител
 2 мивки с автоматично подаване на топла вода и система за мониторинг на нивото
 Връзки за душове и душове за очи
 Документация за RS 232 интерфейс за връзка с компютър извън лабораторията (S3)
 Изолирана система за съобщения за грешки
 Сензорен панел за по-добра визуализация на процеса
 Метално огледало и съдове за сапун и дезинфекционно
средство
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Спецификации:
 Мивка от неръждаема стомана с безконтактни кранове
 Напълно автоматична система с индикация на статуса
върху дисплей, например настоящата процесна стъпка,
съобщения за грешки, дата/час и гранични стойности
 Възможност за документиране с 4-точков матричен
принтер, 20 символа на ред за запис на номер на партида, дата, време, параметри на стерилизационния процес
и др.
 Напълно автоматично запълване и предварително програмиран автоматичен старт на стерилизационния процес
 Стерилизираната отпадъчна вода се оттича автоматично и охлажда (< 40 ˚C) преди да бъде заустена в канализацията
 Вана за улавяне на течовете със индикатор за влага и
автоматично спиране на водата
 TDS 30 twin: 2 автоклава, които стерилизират последователно. Възможност за непрекъсната експлоатация
 Пневматични вентили без „мъртви” зони
 Индикатор за ниво и сигнал при остатъчен обем по-малък
от 10 литра
 Въздух под налягане (обезмаслен, 6 бара)

Тип

Обем

Експлоатационна
готовност

Размери
(мм, Д х Ш х В)

Тегло

Нагряване

Свързване към електрозахранващата мрежа

TDS 6

60 литра

След 90 минути

750 х 600 х 1500

240 кг

6,75 KW

400 V/ 16 А

TDS 30 twin

2 х 30
литра

Непрекъсната
работа

1400 х 700 х 1150

350 кг

12 kW

400 V/ 32 А

Общ изглед на инсталация BioChroma за биологично третиране на радиоактивни отпадъчни води в болници.

Общ изглед на класическа инсталация за третиране на радиоактивни отпадъчни води за здравни заведения.

ЕНВИРОДТС – ПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ ДОСТАВЯМЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВОДОПОДГОТОВКА И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЧНИ И
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ

Модулна инсталация за обратна осмоза.

Mini-Fix, оптималното решение за гъвкава и децентрализирана неутрализация на обеми до 300 л/ч.

Инсталация, оборудвана с катионни и анионни йонообменни
колони за дълбоко обезсоляване.

Неутрализационна инсталация за централизирано третиране на отпадъчни води от лаборатория.
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БЪЛГАРИЯ
ЕнвироХеми България ЕООД
Бул. Евлоги Георгиев 100
Ап.7, Ет. 4, 1505 София
Тел. +359 2 8463065
Факс +359 2 8463066
info@envirochemie-bg.com

AUSTRIA
EnviroChemie
Abwasserreinigungs Ges.m.b.H.
Kohlmarkt 8–10
1010 Vienna
Tel. +43 732 370332
Fax +43 732 370334

RUSSIA
000 Enviro-Chemie GmbH
83 Belinskogo str., Floor 6
620026, Ekaterinburg
Tel. +7 343 278 2780
Fax +7 343 278 6130
info@enviro-chemie.ru

GERMANY
EnviroChemie GmbH (HEAD OFFICE)
In den Leppsteinswiesen 9
64380 Rossdorf
Tel. +49 6154 6998-0
Fax +49 6154 6998-11
info@envirochemie.com

BENELUX
EnviroChemie BV
Waarderweg 52 c
2031 BP Haarlem
Tel. +31 23 5345405
Fax +31 23 5345741
sales@enviro-chemie.nl

SWITZERLAND
ENVIRO FALK AG
Twirrenstrasse 6
8733 Eschenbach/SG
Tel. +41 55 2861818
Fax +41 55 2861800
office@envirofalk.ch

EnviroChemie GmbH
Servicezentrum Rhein-Main
MultiTecPark
Hechtsheimer Str. 2
Gebäude 14 / Tor 14
55131 Mainz
Tel. +49 6131 218700

BRAZIL
EnviroChemie Tratamentos
Especializados Ltda.
Estrada da Curicica, 1280
Curicica/Jacarepaguá
22710-552 Rio de Janeiro - RJ
Tel./Fax +55 21 24414393
atendimento@enviro-chemie.com.br

SWITZERLAND
ENVIRO FALK AG
Gewerbestrasse 5
6330 Cham
Tel. +41 41 7404414
Fax +41 41 7404415
info@envirofalk.ch

EnviroDTS GmbH
Pfingstweide 22
61169 Friedberg
Tel. +49 6031 7318-0
Fax +49 6031 7318-40/-41
office@envirodts.com
EnviroFALK GmbH
Gutenbergstrasse 7
56457 Westerburg
Tel. +49 2663 9908-0
Fax +49 2663 9908-50
info@envirofalk.com

www.envirochemie.bg

POLAND
Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Rуwnolegla 9A
02-235 Warsaw
Tel. +48 22 8463841
Fax +48 22 8463845
info@enviro-chemia.pl
ROMANIA
EnviroChemie Romania SRL
Str. Visarion No. 13
711212 Bucharest
Tel. +40 21 3112870
Fax +40 21 3112871
office@envirochemie.ro

SWEDEN
EC Vattenrening AB
Skeppsgatan 19
211 19 Malmö
Tel. +46 40 627 03 00
Fax +46 40 627 03 01
info@envirochemie.se

