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Zasoby wody słodkiej na Ziemi – czyli woda, która znika

Zasoby wody na Ziemi stanowią około 71% powierzchni naszej 

planety. Mogłoby się wydawać, że wody na świecie mamy pod       

dostatkiem. Szczególnie w krajach, gdzie woda jest ogólnie 

dostępna, problem deficytu wydaje się być niezauważalny. 

Zasoby wody na świecie to przede wszystkim wody oceaniczne 

oraz morskie – 97.5%, które ze względu na swoje zasolenie nie 

nadają się do spożycia. Woda słodka to tylko 2.5% zasobów wod-

nych Ziemi. Z tego tylko 1% jest zdatny do picia.

Zachodzące nieustannie zmiany klimatu oraz powiększająca się 

z roku na rok liczba ludności na świecie powodują zmniejszanie 

się zasobów wody słodkiej, co z kolei wpływa na zwiększający się      

koszt jej pozyskania. Najsilniej problemy te odczuwane są przez 

kraje najbiedniejsze.

MegaGroup pomaga „dostarczyć wodę niezbędną do życia”

Zespół zarządzający MegaGroup oraz organizacja Amref Health 

Afirca pod kierownictwem Better Future podjęli wspólne wyzwanie 

w pracy nad projektami związanymi z wodą w Kenii. Celem jest 

opracowanie planu dla lokalnych przedsiębiorstw społecznych oraz 

budowa punktów dostępu do wody pitnej. Działania te zapewnią 

wodę do picia, celów sanitarnych i nawadniania dla odległych 

społeczności.

Więcej informacji: www.megagrouptrade.com | www.better-future.com 

www.amref.org
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Grupa MegaGroup, do której należy Bevo Polska, już od ponad 70 

lat specjalizuje się w technikach wodnych. Każdego dnia firmy 

wchodzące w skład MegaGroup dostarczają różnego rodza-

ju  komponenty przeznaczone m.in. do dostarczania wody do 

suchych obszarów, odwadniania trenów na których jest zbyt dużo 

wody, dostarczania czystej wody pitnej ludziom i zwierzętom,             

odprowadzania ścieków, bądź po prostu do korzystania z basenu.

Nasz asortyment to szeroka gama produktów, od rur, złączek i za-

worów po pompy i urządzenia pomiarowe i sterujące. Bez względu 

na to, czy chodzi o metal, czy o materiał syntetyczny. 

Oferujemy sprzęt dla przemysłu przetwórczego, producentów 

maszyn, inżynierów hydraulików, specjalistów rolnictwa i            

ogrodnictwa, a także obsługujemy rynek transportowy, instala-

torów ogrzewania i konstruktorów basenów.

Dzięki naszej szerokiej gamie produktów, doskonałej sile                        

nabywczej, dokładnej znajomości rynku i wysoce wydajnej                         

logistyce jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom bardzo 

konkurencyjne ceny. W rezultacie tworzymy wartość dodaną dla 

każdej firmy, która decyduje się podjąć z nami współpracę.



Doskonałe nasze marki własne, jako 
alternatywy dla marek premium:

inteligentne 
nawadnianie linie kroplujące    filtry

systemy
dozowania   pompy

systemy
natryskowe zawory

Chroń swoje rośliny 
przed mrozem

Wczesną wiosną 2017 roku, mróz spowodował poważne 
szkody w uprawach w całej Europie. Świadomi zagroże-
nia, z myślą o sadownikach, MEGAGROUP jest gotów zaofe-
rować Państwu jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań 

przeciwko mrozowi: zraszanie.

Zraszacze
sektorowe, 

pełnoobrotowe, 
płetwowe

Kiedy projektujesz i instalujesz system nawadniania 
w oparciu o komponenty firmy Rain Bird możesz 
być pewny, że system będzie pracował niezawodnie 
przez długi czas.

Sterowniki

Zraszacze rotacyjne

Czujniki

Dozowniki nawozów
Pompa dozujaca, typ MixRite 2.5 On/Off

Pompy
Foras Pompa odśrodkowa, typ MN

Filtracja
Yamit Hydrocyklon separator piaskowy, 

seria 700
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Kształtki zaciskowe PP
PN 10 i PN 16


