Największa w Europie stacja uzdatniania wody zaprojektowana i wybudowana w Moskwie i nieco mniejsza
w Petersburgu oraz przeszło 250 podobnych obiektów zrealizowanych w polskich miastach,
zakładach przemysłowych i szpitalach, to efekt 20 lat działalności Europejskiego Centrum Ekologicznego
Krevox. Jest to imponująca lista referencyjna, która plasuje firmę w ścisłej czołówce europejskiej.
Rodzinna firma założona w 1990 roku przez prawnika Tadeusza Krężelewskiego swój międzynarodowy
sukces zawdzięcza skuteczności i niezawodności stosowania innowacyjnych technologii
w dziedzinie uzdatniania wody.

Krevox – Europejskie Centrum Ekologiczne

Autorytet szefa motywuje

W

zacje międzynarodowe, wspierające działania na rzecz krzewienia
ybudowane przez firmę Krevox pierwsze stacje
etyki w biznesie. Firma jest wielokrotnym laureatem „Diamentów”
uzdatniania wody w Lublinie i Radomiu po 17 laznanego miesięcznika Forbes. Tadeusz Krężelewski pełni funkcję
tach nadal funkcjonują niezawodnie spotykając się
prezesa polskiego oddziału światowej
z uznaniem zwiedzająFot. Archiwum
organizacji „Caux Round Table”.
cych. To jest najlepsza
O silnej pozycji firmy Krevox na eurorekomendacja dla rzetelności świadczopejskim rynku decyduje nie tylko wysoki
nych kompleksowo usług. Potwierdzają
standard, niezawodność i kompleksoto również liczne nagrody przyznane na
wość świadczonych usług, ale także
krajowych i zagranicznych wystawach
wiedza doświadczonej kadry. Wśród pooraz indywidualne podziękowania od innad 40 zatrudnionych osób połowę stawestorów. Firma specjalizuje się także w
nowią inżynierowie i eksperci z różnych
dostawach wysokiej klasy urządzeń do
dziedzin o najwyższych kwalifikacjach
mechanicznego oczyszczania ścieków
zawodowych. Już ponad 25% zespołu
i utylizacji osadów ściekowych. Szczefachowców stanowią członkowie rodzin
gólnie interesująca jest technologia szklipracowników. Dla młodego pokolenia
wienia (witryfikacji) popiołów. W procesie
jest to wyjątkowa szansa na zdobywanie
szkliwienia nie powstaje odpad, tylko podoświadczeń i szybkiego awansu w doszukiwane w przemyśle szkło budowlane,
Jedna ze stacji uzdatniania wody wykonana przez firmę Krevox
skonale zarządzanej firmie, w której doa emisje do atmosfery są 20 razy mniejcenia się talent, inicjatywę, pracę zespołosze od tradycyjnie stosowanych rozwiązań.
wą i koleżeńskość. Kadra ceni pracowitość i bezpośredniość szefa,
Projekty realizowane w kraju i za granicą zawsze dotyczą wody,
który jest prawdziwym autorytetem i liderem w firmie. Wzorując się
jej oczyszczania, poprawy jakości i ochrony środowiska. Aktywna starych tradycjach rodzinnych, w których pomnażanie majątku
ność biznesowa bardzo ściśle wiąże się z działalnością edukajest nie tylko powinnością, ale i sztuką, budują poczucie własnej
cyjną w tej dziedzinie. Profesjonalizm i transparentność sposobu
wartości solidną i rzetelną pracą.
zarządzania firmą doceniają nie tylko inwestorzy, ale także organi-

Tadeusz Krężelewski, założyciel i prezes firmy Krevox
– Natura jest największym naszym bogactwem, dlatego najważniejszym zadaniem dla każdego z nas i ogółu społeczeństwa jest dbanie o zachowanie równowagi ekologicznej. Każdy człowiek powinien podchodzić świadomie do
ochrony środowiska. Mając w pamięci błędy popełnione w XIX-tym i XX-tym wieku, odpowiedzialnością każdego następnego pokolenia jest przekazywanie „planety” w niepogorszonym stanie.
– Wprowadzanie innowacyjnych technologii jest naszą pasją i wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Woda jest największym skarbem natury i podstawą egzystencji człowieka, bez wody nie ma życia, a woda złej jakości może być
przyczyną wielu groźnych chorób. Rozwój nowych technologii jej uzdatniania jest jednym z najważniejszych priorytetów współczesnego świata, a to przekłada się bezpośrednio na działania naszej firmy w kraju i za granicą. Korzystamy
z tych zdobyczy, aby pomóc przezwyciężyć pogłębiający się deficyt wody. Polska pod względem istniejących zasobów
zajmuje jedno z odległych miejsc w Europie, dlatego tak ważne jest dla nas wprowadzanie najbardziej skutecznych
technologii jej uzdatniania. Dzięki stosowanym przez nas nowatorskim technologiom możemy nie tylko oszczędzać
wodę, ale także przewracać jej najlepsze walory zdrowotne i smakowe. Dewizą naszej firmy jest stwierdzenie, że każdy
może mieć w kranie wodę jak mineralna i nie ma złej wody, jest jedynie woda nieuzdatniona.

