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Źródło Żywiec zajmuje się produkcją i dystrybucją najwyższej jakości wody. Jesteśmy firmą która
zapewniania kompleksowe rozwiązania dla dystrybutorów wody w butlach 18,9. Od 15 lat
dostarczamy czystą i świeżą wodę źródlaną do kilkunastu partnerów w Polsce. Nasza filozofia to
ciągłość, wiarygodność oraz nieustanne podwyższanie jakości naszego produktu. Pragniemy, aby
marka Źródło Żywiec była synonimem wysokiej jakości w każdym elemencie naszej działalności.
Jesteśmy firmą dyspozycyjną i elastyczną co sprawia, że zdobywamy zaufanie i możemy w pełni
zadowolić Klientów. Współpraca z nami to gwarancja odbioru wody najwyższej jakości po
korzystnych cenach. Zależy nam, aby Klienci byli zadowoleni nie tylko z jakości wody i obsługi, ale
również z finansowych warunków współpracy.
Nasza oferta to kompendium wiedzy naszego zespołu oraz cennych uwag ze strony firm z nami
współpracujących.
Dołącz do nas i bądź z nami.
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Proces technologiczny odbywa się na zautomatyzowanej linii produkcyjnej ARROW 5GAL 400
(wydajność 400 butli na jedną godzinę), wyprodukowanej w Zieleńcu poprzez firmę STM Filling
Technology.
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Pracownik
obsługi wkłada butle na grawitacyjny transporter maszyny, z którego są wypychane do

kosza myjni gdzie poddawane są następującym procesom:
 Wstępne, jednokrotne płukanie butli zarówno wewnątrz jak i z zewnętrz
 Trzykrotne mycie zasadnicze przy użyciu środka myjącego Dorin K, wnętrze butli oraz z
zewnątrz
 Jednokrotne płukanie butli (wewnątrz i zewnątrz butli)
 Dwukrotna dezynfekcja butli środkiem Sterinox kond (wewnątrz i zewnątrz)
 Jednokrotne płukanie czystą wodą (z zewnętrz i wewnątrz)
Pomiar parametrów mycia, dezynfekcji oraz pomiar stężeń odbywa się przez wykwalifikowanego
pracownika firmy RADEX. System mycia i dezynfekcji sterowany jest mikroprocesorem
zintegrowanego urządzenia dozującego marki ECOLAB.
Butelki z myjni po ustawieniu się w pionie trafiają pod dwa automatyczne nalewaki, które dozują
zadaną ilość wody tj. 18,9 litrów. Nalew wody kontrolowany jest poprzez elektroniczny
przepływomierz HOFFER. Nalane butle transporterem kierowane są do strefy pakowania gdzie
automat pobiera i zamyka je kapslokorkiem. W tym momencie następuje sterylizacja kapslokorków
zamontowaną w podajniku lampą UV. Zamknięte już butle znakowane są poprzez drukarkę HITACHI
INK JET ( naniesiony zostaje termin przydatności oraz określenie partii produkcyjnej). W ten sposób
oznaczone kapslokorki zabezpieczane są w tunelu grzewczym folią termokurczliwą, która spełnia rolę
etykiety B. Całością procesu produkcji steruje sterownik mikroprocesorowy B&R zbierając sygnały z
czujników, reagując odpowiednimi elementami według oprogramowania.
Gotowy produkt trafia na owijarkę do palet OPTI PACK, po czym gotowe palety z produktem Źródło
Żywiec są magazynowane lub trafiają bezpośrednio na załadunek.

Źródło Żywiec Woźniczka sp.j.|34-312 Międzybrodzie Żywieckie | ul. Energetyków 11 | 33 3003477

Przedstawienie historii marki „Źródło Żywiec”

Woda „Źródło Żywiec” pochodzi ze źródeł usytuowanych w Beskidzie Małym, gdzie przyroda
zachowała
swą naturalną, niczym nie skażoną postać. Filtrowana przez setki lat, dociera na
Źródło Żywiec
34-315 Międzybrodzie
powierzchnię
z głębokości 35Żywieckie
i 36 metrów. Pochodzące ze złóż o udokumentowanych zasobach,
ul.
Energetyków
11
izolowanych geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych, wyróżnia się pierwotną czystością
www.zrodlozywiec.pl
mikrobiologiczną, stałym i naturalnym składem chemicznym oraz odznacza zawartością makro- i
mikroskładników w ilości i proporcjach korzystnych dla zdrowia. Nasza woda jest średnio
zmineralizowana z stosunkowo małymi ilościami sodu i wapnia. "Źródło Żywiec" spełnia kryteria
określone szczegółowo w rozporządzeniach Ministra Zdrowia: w sprawie naturalnych wód
mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych oraz w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Historia marki Źródło Żywiec
2002 r. Poszukiwania wody źródlanej najwyższej jakości
2003 r. W istniejącej od kilkudziesięciu lat rozlewni wody powstaje dział zajmujący się produkcją
wody źródlanej w opakowaniach 18,9 l. "Źródło Żywiec"
2004 r. W rozlewni zostaje zamontowana najnowocześniejsza linia produkcyjna. Równocześnie firma
"Wody Żywieckie" rozpoczyna współpracę z dystrybutorami w województwie mazowieckim i
małopolskim
2005 - 2007 r. To kolejne lata owocnej współpracy i pozyskiwanie kolejnych obszarów rynkowych w
całej Polsce. Źródło Żywiec jest już w województwie wielkopolskim, łódzkim i śląskim,
zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubelskim oraz opolskim
2008 - 2010 r. Wymiana technologii na nowocześniejszą oraz wdrażanie systemu HACCP
2010 r. Zakład produkcyjny w Węgierskiej Górce pomyślnie przeszedł audyt wstępny, a następnie
audyt certyfikujący na podstawie którego został wydany certyfikat potwierdzający wprowadzenie i
stosowanie przez Wody Żywieckie systemu zapewnienia bezpieczeństwa Żywności HACCP
2016 r. Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Międzybrodziu Żywieckim
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Skład mineralny wody "Źródło Żywiec”
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Współpracując z nami masz handlową pewność











Regularnych dostaw, których częstotliwość uzależniamy od potrzeb klienta
Dostępu do nowoczesnej linii technologicznej
Korzystania z produktu którego jakość jest kontrolowana ciągłymi badaniami jakościowymi
poprzez firmę AQUA S.A., nadzór sanitarny prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarnoepidemiologiczna
Ceny wody indywidualnie dopasowanej do każdego Klienta
Stałej opieki Kierownika Produkcji oraz Indywidualnego Opiekuna
Zakupu butli 18,9 l po preferencyjnych cenach
Dostęp do urządzeń do dozowania wody dla swoich klientów po wynegocjowanych
warunkach
Możliwość zakupu dodatkowych produktów tj. kawa ziarnista ,herbata , kubki jednorazowe,
woda w butelkach PET 0,5 litra 1,5 litrów czy woda w opakowaniach szklanych 0,33
Jesteśmy członkami stowarzyszenia woda w domu i w biurze

Źródło Żywiec Woźniczka sp.j.|34-312 Międzybrodzie Żywieckie | ul. Energetyków 11 | 33 3003477

