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DEVIN A INTRODUS O INOVAŢIE 
TEHNOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA

Compania protejează natura şi salvează mai 
mult de 2 de tone de deşeuri pe an

Devin SA este prima companie din Europa de 
Sud-Est care introduce o inovaţie tehnologică 
globală  pentru a putea reduce cantitatea de ambalaj 
folosită la îmbutelierea produselor sale. Consecventă 
principiului său de a urma tendinţele mondiale din 
domeniul ecoinovării, Devin SA schimbă capacele 
tradiţionale cu o nouă gamă de capace, având o 
greutate mult redusă si care este destinată sticlelor 
de apă minerală şi apă de izvor de 0,5 l şi 1,5 l.

Capacele folosite pentru aceste sticle vor fi  mai 
uşoare cu aproximativ 2,5 grame, ceea ce înseamnă 
o reducere cu mai mult de 2 de tone pe an a cantităţii 
de deşeuri, în România. Noua tehnologie este 
implementată cu ajutorul liniei de îmbuteliere 
KRONES, aceasta având o productivitate de aproxi-
mativ 25.000 de sticle pe oră.

Inovaţia tehnologică folosită de către DEVIN 
face parte dintr-o strategie durabilă de protejare a 
mediului înconjurător. Primul pas a fost făcut în 
2008, când greutatea totală a sticlelor a fost redusă 
cu 15%, în mai 2010 adăugându-se o reducere de 

încă 5% a greutăţii şi continuând cu introducerea 
capacelor mai uşoare.

Conform calculelor companiei, inovaţiile 
tehnologice introduse până în prezent, vor genera, 
în următorii trei ani, o reducere cu 750 de tone a 
cantităţii de PET folosite pentru îmbutelierea apelor 
plate şi minerale.

Devin are ca politică de companie atât reducerea 
cantităţii de PET folosită pentru îmbutelierea pro-
duselor, cât şi colectarea, reciclarea şi folosirea 
deşeurilor colectate pentru fabricarea altor produse. 
Astfel, compania doreşte să reintroducă în procesul 
de fabricare a ambalajelor proprii o cantitate cât 
mai mare de PET recuperat.

DESPRE PET

Materialul Polietilen tereftalat, cunoscut sub 
numele de PET, este utilizat pentru fabricarea de 
sticle pentru băuturi carbogazoase şi ne-carbo ga-
zoase, apă minerală şi alte produse din industria 
alimentară.

Un avantaj al PET-ului este că în stare pură sau 
reciclat, nu eliberează substanţe nocive. PET-ul 
reciclat poate fi  folosit pentru fabricare unor produse 
variate. Astfel, echivalentul a doar 26 de fl acoane 
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de PET reciclat poate fi  folosit pentru fabricarea 
unui costum din poliester, iar cu echivalentul a 5 
fl acoane PET reciclat, se poate fabrica un tricou. 

DEVIN este apă de izvor adusă din inima 
munţilor, dintr-o regiune ecologic curată fără nici o 
exploatare industrială pe o rază de 50 de km. Ea 
ajunge la consumator în forma cea mai pură datorită 
tehnologiei moderne utilizate şi a sistemelor de 
calitate implementate în fabrică.

Apa pură de izvor DEVIN este foarte slab 
mineralizată (doar 82 mg/l), cu un conţinut foarte 
scăzut de sodiu (Na+). Nivelul scăzut de sodiu este 
unic şi face ca apa DEVIN să fi e potrivită pentru 
toate categoriile de public – de la nou-născuţi, la 
persoanele în vârstă sau pentru adulţii cu tensiune 
ridicată.

Datorită calităţilor sale, DEVIN este prima apă 
din România recomandată de Societatea Română 
de Pediatrie. 

Apa pură de izvor DEVIN poate fi  consumată pe 
perioade lungi de timp, spre deosebire de alte tipuri 

de apă. De asemenea, poate fi  consumată în alter-
nanţă cu ape cu grade diferite de mineralizare.  

Apa pură de izvor DEVIN are un gust foarte bun 
şi o puritate ireproşabilă, confi rmată inclusiv de 
experţii Institutului Fresenius, autoritate incontes-
tabilă la nivel european. (www.institut-fresenius.
de).

Apa de izvor DEVIN nu conţine micro-compo-
nente sau micro-organisme – este pură 100%!

DESPRE DEVIN

Devin SA a intrat pe piaţa din România în mai 
2008 cu marca DEVIN apă pură de izvor  - varianta 
plată şi carbogazoasă – şi cu gama DEVIN Fresh – 
apă cu arome naturale de fructe. Din anul 2009 
compania este deţinută de Advent water Int’l (fond 
de investiţii din SUA). 

Pentru că Devin este preocupată de educarea şi 
promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a unui mod 
activ de a trăi, de anul acesta a devenit apa ofi cială 
a Federaţiei Române de Tenis.


