


„Юробевъридж“ ООД е компания, бутилираща изворна вода, 
основана през 2016 г. Фирмената база, състояща се от 
производствени и складови помещения, се намира на 
няколко километра западно от гр. София. Фирмата притежава 
разрешение за водовземане от два водоизточника, намиращи 
се в екологично чист район, в подножието на Стара планина, в 
землището на с. Петърч, където директно се извършва 
бутилирането. 



Производствените мощности включват:

2 водоизточника за изворна вода 
2 производствени корпуса
5 поточни линии за PET и RGB
Модерно автоматизирано сиропено отделение.
Високотехнологична *CIP система.

Нашите предимства:

Изворна вода бутилирана в мястото на добив.
Ниска минерализация.
Подходяща за всекидневна употреба.
pH8+ и на двата извора. 
Производствен капацитет над 60000 литра на час.
Удобни разфасовки
100% рециклируеми опаковки



Работата ни е неизменно свързана с 
качество и контрол при всяка една точка от 
производството. Заедно с високо 
квалифициран екип от техници и технолози, 
специалисти в областта, успешно 
изградихме високотехнологична фабрика. 
Високостойностната автоматизация и 
успешно въвеждане на HACCP* система 
гарантират гъвкаво производство и 
прецизен контрол. Това предопределя 
конкурентоспособни цени и е отличителен 
белег, отговарящ на най–високите 
стандарти в бранша. 

*HACCP анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки 

НАШАТА МИСИЯ



Изворна вода с естествено ниска минерализация, високо pH, 
идваща по натурална рецепта от природата. Бутилирана при 
извора, без допълнителна обработка и подходяща за ежедневна 
употреба. Хидратира и подобрява минералния баланс като 
енергизира Вашия организъм.





Изворна вода “eGo” в бутилки от 0.33 л., 0.5 л. и 1.5 л.
Хидратацията е важна за всички, независимо къде Ви отвежда 
ежедневието. Затова Ви предлагаме различни, удобни и без 
съдържание на бисфенол А бутилки, натурално чиста изворна 

вода “eGo”.



Газирана изворна вода “eGo” в бутилки от 0.33 л., 0.5 л. и 1.5 л.
Хидратацията е важна за всички, независимо къде Ви отвежда 
ежедневието. Затова Ви предлагаме различни, удобни и без 
съдържание на бисфенол А бутилки, натурално чиста газирана 

изворна вода “eGo”.



Изворна вода“ eGo” в бутилка от 10 л.
Практична и удобна както за дома, така и за офиса – без 
съдържание на бисфенол А, натурално чиста изворна вода 

“eGo”.



Изворна вода „ego” в стъклена бутилка за еднократна 

употреба от 0.33 л. и 0.75 л. Нейният първокласен външен 
вид, уникален вкус и оптимален обем ще добавят елегантна 
нотка към всяка трапеза.



Газирана изворна вода „ego” в стъклена бутилка за еднократна употреба 

от 0.33 л. и 0.75 л. Елегантна и освежаваща. Газирана вода “ego” 
предлага чудесна алтернатива на газираните безалкохолни напитки с 
уникална комбинация от характерни мехурчета и балансирано 
минерално съдържание.



Изворна вода “ego” 19л. за дома или офиса.
Ангажиран с работата си, човек забравя, че хидратацията с чаша 
изворна вода е най-добрият начин за справяне с умората. Превърнете 
офиса в дом, или обратното, с галон 19л. „ego” и диспенсъри за топла и 
студена вода, представени от нашата фирма.



Ние, от „Юробевъридж“, развиваме партньорство с лидерите на 
пазара. Вярваме, че съвместната ни работа би добавила стойност 
и за двете страни. На разположение сме и в готовност да обсъдим 
и договорим взаимно изгодни търговски условия. 


