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Woda z PEWNEGO
ŹRÓDŁA, czyli kilka
słów o nas
Ustronianka to jedna z najstarszych rozlewni wód
mineralnych w Polsce - historia firmy rozpoczęła się
w 1980 roku, więc 2020 jest rokiem wyjątkowego
jubileuszu. W ciągu 40 lat Ustronianka stała się jedną
z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych
rozlewni w Polsce.
Nowoczesne linie produkcyjne, laboratoria oraz
powierzchnie magazynowe pozwalają na produkcję
napojów w najnowszych dostępnych technologiach
i standardach.
Ustronianka to w pełni polska, rodzinna firma,
zatrudniająca kilkuset pracowników, która posiada dwa
zakłady produkcyjne zlokalizowane na południu kraju
oraz sześć centrów dystrybucji wody w systemie
galonowym, co zapewnia jej ugruntowaną pozycję
i miano ważnego gracza rynkowego.
Ustronianka jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych
marek z branży napojowej. To właśnie Woda Mineralna
Ustronianka jest przecież Oficjalną Wodą Reprezentacji
Polski w piłce nożnej, której nieprzerwanie towarzyszy
już od 2015 roku.
Liczne nagrody przyznane firmie przez opiniotwórcze
dzienniki oraz prasę specjalistyczną, są gwarancją
najwyższych standardów i prestiżu firmy.
Ustronianka to polska firma, utrzymująca rodzinną
atmosferę i dająca zatrudnienie ludziom na terenie
całej Polski, dzięki czemu mogą Państwo wspierać
polski kapitał.
Ustronianka Źródła Godne Zaufania

U S T RO Ń

Pij wodę! Będziesz...
Woda stanowi ponad 65% naszego ciała. Dlatego tak
ważne jest, aby pić wodę najwyższej jakości. By zapewnić
sobie dobre samopoczucie i witalność, sięgnij po wodę,
o optymalnej kompozycji mikro i makroelementów.
Oferujemy Państwu wodę, która jest:
KRYSTALICZNIE CZYSTA
Woda Ustronianka pochodzi z ujęć głębinowych,
pierwotnie czystych, o głębokości do 100 metrów.
PIERWOTNIE DOSKONAŁA
Źródła wody Ustronianka zlokalizowane są
na terenach najczystszych, tuż u podnóża gór.
BEZPIECZNA
Najwyższą jakość naszej wody potwierdzają liczne
certyfikaty oraz stały nadzór wyspecjalizowanego
laboratorium.
Z OPTYMALNĄ KOMPOZYCJĄ MINERAŁÓW
Ustronianka jest wodą niskosodową, z niezmiennym
składem mikro i makroelementów, dzięki czemu
jest w pełni bezpieczna i może być spożywana
bez żadnych ograniczeń.

Woda Źródlana
Ustronianka
18,9L

Minerały zawarte w naszej wodzie
źródlanej, dzięki jonowej postaci,
są łatwo przyswajalne i zapewniają
równowagę organizmu.
Warto wiedzieć, że:
MAGNEZ:
- to niezbędny składnik dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu,
w szczególności mózgu oraz serca
- zapewnia odporność na stres
i różnorodne infekcje
- usprawnia koncentrację i pracę układu
krwionośnego
WAPŃ:
- stanowi podstawowy składnik
mineralny kości i zębów
- odpowiada za przemianę materii
oraz pracę układu nerwowego
SÓD:
- dzienne zapotrzebowanie na sód jest
niewielkie i w zupełności pokrywa go
ilość dostarczana z pokarmami
- Ustronianka jest wodą niskosodową,
dzięki czemu pita może być przez
osoby w każdym wieku, bez żadnych
ograniczeń.

Ciepło, ciepło... zimno.

URZĄDZENIA

W ramach usługi galonowej, mogą Państwo korzystać z najwyższej klasy urządzeń dozujących wodę.
Proponowane dystrybutory otrzymały wszystkie certyfikaty dla urządzeń mających kontakt z żywnością.
Praktyczne urządzenia, z możliwością chłodzenia i podgrzewania wody, pozwolą Państwu zaoszczędzić
czas i błyskawicznie przygotować aromatyczną kawę, smaczną herbatę oraz dania typu instant.

Serwis urządzeń
Firma Ustronianka gwarantuje w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę poprzez:
Utrzymanie nienagannego stanu higienicznego urządzeń zainstalowanych u klientów.
Cykliczną sanityzację poprzez zabiegi mycia i dezynfekcji urządzeń.
Zabieg przeprowadzany w specjalnie przygotowanych, sterylnie czystych pomieszczeniach firmy
Ustronianka.
Przeszkolonych pracowników działu sanityzacji, których praca podlega rygorystycznej kontroli
wyspecjalizowanego laboratorium.
Kompleksowy proces, obejmujący całkowity demontaż urządzenia, skrupulatne umycie, sprawdzenie
poszczególnych funkcji urządzenia, dezynfekcję zmontowanego urządzenia (polegającą na odkażeniu
wszelkich elementów mających bezpośredni kontakt z wodą.)

SERWIS

Profesjonalny serwis oraz stały nadzór specjalistycznego laboratorium, zapewnia zachowanie
najwyższych standardów przez cały czas trwania umowy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
WSPORNIKA GÓRNEGO

DEZYNFEKCJA ZBIORNIKA
Z ZIMNĄ WODĄ

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
KRANIKÓW PRZEWODÓW
DOPROWADZAJĄCYCH
CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĘ

MYCIE OKAPNIKA

DEZYNFEKCJA ZBIORNIKA
Z GORĄCĄ WODĄ

Produkty dodatkowe
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
oferujemy zakup produktów w atrakcyjnych cenach.
JEDNORAZOWE KUBKI
dla napojów
zimnych i gorących

Syrop o smaku
MALINOWYM

Syrop o smaku
WIŚNIOWYM

Ustronianka 1,5 L
Z JODEM
Z MAGNEZEM

Ustronianka 0,5 L
Z JODEM
Z MAGNEZEM

Czantoria 1,5 L
gazowana/ niegazowana

Naturalna Woda
Mineralna 1,5 L
USTRONIANKA
gazowana
niegazowana

Naturalna Woda
Mineralna 0,5 L
USTRONIANKA
gazowana
niegazowana

PRODUKTY DODATKOWE

JEDNORAZOWE
KUBKI EKOLOGICZNE
dla napojów
zimnych i gorących

Naturalna Woda Źródlana 0,33 L
USTRONIANKA
gazowana/ niegazowana

Naturalna Woda Mineralna 1 L
USTRONIANKA
niegazowana

PRODUKTY DODATKOWE

Naturalna Woda Źródlana 0,7 L
USTRONIANKA
gazowana/ niegazowana

Kawa ziarnista 1 kg
MOKATE
Classico/ Espresso/ Delicato

Herbata 100 szt. w kopertkach
LOYD
Gold Tea/ Ceylon/ Earl Grey

Kawa instant
premium 2 g
MOKATE

Herbata owocowa 20 szt. w piramidkach
LOYD
Maliny i truskawki/ Jeżyny i Jagody

Poznaj nas bliżej
CENTRUM DYSTRYBUCJI USTROŃ
ul. Jelenica 72, 43-450 Ustroń
tel. 33 857 57 81, 33 854 41 00 wew. 781, 720
galonyustron@ustronianka.com.pl
CENTRUM DYSTRYBUCJI BIAŁA
ul. Opolska 13, 48-210 Biała
tel. 77 400 54 38, 77 400 54 35
galonybiala@ustronianka.com.pl
kierownik oddziału: tel. 691 240 520
CENTRUM DYSTRYBUCJI RUDA ŚLĄSKA
ul. Magazynowa 50, 41-700 Ruda Śląska
tel. 32 340 93 50, 32 340 96 90
galonyruda@ustronianka.com.pl
kierownik oddziału: tel. 691 230 751
CENTRUM DYSTRYBUCJI WARSZAWA
ul. Hubala Dobrzańskiego 159B dz. Stare Babice
tel. 22 863 58 20, 22 863 53 38
galonywarszawa@ustronianka.com.pl
kierownik oddziału: tel. 691 230 996
CENTRUM DYSTRYBUCJI WROCŁAW
ul. Mikołaja Reja110 hala 111 55-010 Smardzów
tel. 71 360 15 02
galonywroclaw@ustronianka.com.pl
kierownik oddziału: tel. 691 230 775
CENTRUM DYSTRYBUCJI KRAKÓW
ul. Smoleńskiego 137, 30-499 Kraków
tel. 12 252 05 65
galonykrakow@ustronianka.com.pl
kierownik oddziału: tel. 691 230 715

ZAPROŚ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA, BY POZNAĆ
OFERTĘ PRZYGOTOWANĄ SPECJALNIE DLA CIEBIE

www.galony.ustronianka.com.pl

Ustronianka Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. Jelenica 72
www.ustronianka.pl

