
Kvalita procesov
Aby všetky procesy, ktoré vykonávame, 
smerovali k vysokej kvalite konečného 
v ýrobku,  máme zavedený  systém 
riadenia kvality ISO 9001 a systém 
environmentálneho manažérstva ISO 
14001. Na základe týchto systémov 
n e u s t á l e  v y h o d n o c u j e m e  n a š i c h 
dodávateľov a kvalitu dodaných surovín. 
Prísnou kontrolou výroby je zabezpe-
čené, že k Vám putuje vždy len výrobok 
najvyššej kvality.
Systém dohliada, aby každý termín bol 
dodržaný tak, ako bolo dohodnuté. 
Omyly systém nepripúšťa.

Program „najvyššia kvalita pre Vás“ je zameraný na poskytovanie 
produktov a služieb tej najvyššej kvality za rozumnú cenu.
Kvalitu produktu vytvárame už pri výbere materiálov použitých vo výrobe, 
pri voľbe výrobných procesov, strojov a nástrojov.
Odbornými školeniami, prednáškami a skúškami zabezpečujeme najvyššiu 
kvalifikáciu nielen výrobných pracovníkov, ale aj pracovníkov dovozu, 
servisu a v neposlednom rade i marketingu. 
Berieme na seba záväzok, že pri komunikácii s našou firmou sa budete 
stretávať nielen s profesionalitou, odbornou znalosťou a flexibilitou, ale tiež 
so slušnosťou a ochotou pracovníkov.

Veríme, že program, ktorý deň čo deň aplikujeme v praxi, Vás osloví 
natoľko, že sa pridáte k radom našich spokojných zákazníkov.
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           ... pretože voda 
znamená život ...
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Kvalita služieb
Vždy pristupujeme k riešeniu Vašich požiadaviek s 
vysokým záujmom. Odborne zdatní pracovníci Vám 
podávajú presné a súčasne komplexné informácie či 
už telefonicky alebo osobne u nás, resp. u Vás priamo 
na stavenisku. Disponujeme dostatočným vozovým 
parkom i ľudskými zdrojmi, aby sme boli schopní 
zabezpečiť pre Vás odborné osadenie i spustenie 
čistiarne do prevádzky.
Profesionálny servis dostupný na celom území 
Slovenska je už len čerešničkou na torte nami 
poskytovaných služieb.  

Naša snaha o dosia-
hnutie dokonalosti 
bola už niekoľko 
krát odmenená i v 
k r u h o c h  o d b o r -
ných. Čistiareň AT 
b o l a  n a  v ý s t a v e 
Coneco  odmenená 
v rokoch 2008 a 
2016 „Zlatou pla-
ketou“.  Bol i  sme 
oficiálne prijatí za 

korpo-ratívneho člena Asociácie čistiarenských expertov a v 
Litve naše čistiarne získali ocenenie „Výrobok roka“ priamo z rúk 
litovského prezidenta. Za najväčší úspech, ktorý svedčí o kvalite 
našich výrobkov,  považujeme získanie povolenia na predaj 
čistiarní Aquatec na nemeckom trhu a francúzskom trhu.
I napriek všetkému, čo pre dosiahnutie najvyššej kvality robíme, sú 
značkové čistiarne Aquatec cenovo dostupné naozaj pre 
každého.

Kvalita výrobku
Požiadavky na kvalitu výrobku,  teda domovej čistiarne odpadových vôd 
sú presne opísané v Európskej norme EN 12566-3. Naše čistiarne boli na 
účinnosť čistenia (čo je jedna z hlavných priorít normy) testované v 
najprestížnejšom laboratórnom inštitúte PIA Aachen v Nemecku. 
Test dopadol výborne a po splnení ostatných podmienok sme ako prvý  
výrobca na Slovensku dostali oprávnenie označovať naše čistiarne 
odpadových vôd značkou zhody CE. 
Materiály použité pri výrobe sú najvyššej kvality, o čom svedčí aj záruka 
až 10 rokov poskytovaná na čistiarne. Kvalitný výrobok je bezpečný 
výrobok, a preto sú všetky čistiarne už v základnom prevedení vybavené 
uzamykacím systémom. 

Kvalita výroby
Čistiarne sú vyrábané z plastových hmôt, na ktorých zváranie sú všetci 
naši pracovníci odborníkmi. Prešli rozsiahlymi školeniami a každý sa stal 
držiteľom preukazu Európskeho zvárača plastov. Kvalite zvarov 
venujeme v procese výroby vysokú mieru pozornosti a sme hrdí, že na 
svoje výrobky môžeme poskytovať 10-ročnú záruku. 

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technicko - dodacích podmienok
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