forgalmazó
Bubis Víz Kft.
1105 Budapest, Kápolna tér 5.
Cégünk alapítója közel két évtizedes horeca
tapasztalattal rendelkezik. Munkája során volt
alkalma megismerni a piacon kapható szinte
összes palackozott vizet, azonban azt tapasztalta, hogy hiányzik egy olyan tiszta, egyszerű víz, amely amellett, hogy önmagában
fogyasztva is kitűnő – igazán alkalmas arra,
hogy vízzel hígított vagy kevert italok alapanyaga legyen. Hosszas kutatás után talált rá
társaival a forrásra, melyből kristálytiszta, alacsony ásványianyag-tartalmú víz fakad, melyről
az első kóstolást követően tudták, hogy ez az,
amit kerestek. A méréseket követően bebizonyosodott az, amit a kóstolás során tapasztaltak: a piacon elérhető forrás- és ásványvizek
közül összességében a Bubisnak a legalacsonyabb az ásványianyag-tartalma.

BUBIS. VÍZ. TISZTÁN.

BUBIS
Kapcsolat:
Tel: +36 30 760 5045
E-mail: info@bubis.hu
www.bubis.hu

információs kiadvány
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tisztán.

“ “
Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni
téged, megízlelnek, anélkül hogy
megismernének.
Nem szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy.
Antoine de Saint-Exupéry:
A kis herceg

10 mg / L

kálcium

39,8 mg / L

magnézium

6,7 mg / L

h-karbonát 122
szulfát

mg / L

43 mg / L

JELLEMZŐ ÖSSZETEVŐK
MENNYISÉGE (mg / L)

Co2

274 mg / L

nátrium

min.
4,5 g / L

összes oldott ásványi anyag

a BUBIS A PIACON ELÉRHETŐ EGYIK LEGALACSONYABB ÁSVÁNYIANYAGTARTALMÚ IVÓVÍZ. AZ ALACSONY ÉRTÉKEKNEK KÖSZÖNHETŐEN KORLÁTOZÁS NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ.
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Ez a hegyi forrásból származó
ivóvíz tökéletes kísérő
lehet egy kiváló bor mellé
K

ÉL

a víz maga az élet
Az élet forrása, létezésünk
nélkülözhetetlen
eleme.
Szigorúan véve, a víz egy
színtelen, szagtalan, íztelen, folyékony test, mely
nagy tömegben kékes
színben játszik. Azonban
ma már tudjuk, hogy a víz
ennél sokkal több, hiszen
nem csupán funkcionális,
hanem élvezeti értékkel is
bír.
A Bubis élvezeti értékét
jelentősen emeli a minimális mennyiségű ás-

ványianyag-tartalom, így
kellemes, semleges ízének
köszönhetően
önmagában, de sokféle ital alapanyagaként vagy kísérőjeként is fogyasztható.
Ez a hegyi forrásból származó,
szénsavmentes
(vagy szénsavval dúsított)
ivóvíz tökéletes kísérő lehet
egy kiváló bor mellé, fröc�cs készítéséhez, de akár
nagymamánk legfinomabb
szörpjeit is hígíthatjuk vele,
a végeredmény minden
esetben kitűnő lesz.

A Bubist kizárólag üveg
palackokba töltjük, így a
palackban lévő víz adalékoktól és tartósítószerektől mentesen őrzi meg
kiváló minőségét legalább
12 hónapon keresztül.
A Bubis 0,5 literes palackmérete a nemzetközi piaci trendeket követve lett
megtervezve. A palack
megjelenése utal a tartalmára: minden sallangtól
mentes, letisztult és egyszerűen jó.
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magyar termék
A Bubis megálmodásakor az egyik
határozott célkitűzésünk az volt, hogy
a termeléshez kapcsolódó minden
folyamatot tartsunk Magyarországon. Így büszkén mondhatjuk, hogy
a Bubis 100%-ban magyar termék,
hiszen a kinyeréstől, a palackozáson
át a kiszállításig, mindent itthon, hazai partnerekkel valósítunk meg.
Ezzel ahhoz is hozzájárulunk, hogy
a Bubis ökológiai lábnyomát csökkentsük.
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gondoskodunk értékeinkről
Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság szem előtt tartása része kell legyen egy jól működő vállalkozásnak.
Így számunkra teljesen normális,
hogy újrahasznosított anyagokkal
dolgozunk: a Bubist kizárólag üvegpalackokban értékesítjük, azaz minimálisra csökkentjük a csomagolóanyagok használatát visszaváltható
üveg és rekesz használatával, nem
használunk papír címkét a palackon,
valamint folyamatosan figyelemmel
kísérjük a legújabb fejlesztéseket a
témában.

a bubist kizárólag
üvegpalackokban értékesítjük - minimálisra
csökkentjük a csomagolóanyagok használatát

a bubis
mindenben
nagyszerű

hozzáértés - szakértelem
Minden munkatársunk magasan képzett
szakember, aki tudja, hogyan gondoskodjon ügyfele igényeiről, és az általunk
biztosított szolgáltatásokat mindig egy
mosollyal kíséri. Ügyfeleink elégedettsége a mi sikerünk.

szolgáltatás
A Bubis nagyszerű, de egy termék nagyszerűségét a hozzá kapcsolt
szolgáltatás teszi teljessé. Szolgáltatásunkat ügyfeleink igényeinek
megfelelően alakítjuk ki. Fontos számunkra a kölcsönös bizalom, ezért
az első megrendeléstől olyan kapcsolatra törekszünk partnereinkkel,
mely biztosítja a folyamatos és gördülékeny üzletmenetet.

palackozás
A Bubis igen kedves a szívünknek. Így
– hogy lerövidítsük a Bubis megszületésétől a fogyasztók poharába kerüléséig tartó utat – úgy döntöttünk, hogy
keresünk egy olyan partnert, akinek a
palackozásban több évtizedes tapasztalata van, és rábízzuk ezt a fontos munkafolyamatot.
Így esett a választásunk egy olyan nagy
múltú, gyógy- és ásványvíztermelő és
palackozó tevékenységben komoly tapasztalattal rendelkező partnerre, akinek a munkájában 100%-ig megbízunk,
hiszen tudjuk, hogy a Bubist sajátjaként
kezeli majd.
A magas, minimum 4,5 g/l szénsavtartalom miatt a palackozás egy különösen fontos folyamat a Bubis életében,
ezért hosszas kutatást és a lehetőségek
számbavételét követően választottuk ki
a tökéletes gyártó partnerünket.
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