
 

Шановні 
клієнти! 

 
 
 Ми нагадуємо Вам про правила догляду за оборотною тарою. 
Дбайливе ставлення до оборотної тари, дозволить Вам уникнути 
неприємностей в процесі обміну пустих бутилів. 
Правила догляду за бутилями ємністю 18,9л. (оборотна тара): 
 
Відносьтесь дбайливо до оборотної тари ємністю 18,9л. Не 
кидайте бутиль, навіть якщо він пустий. Не допускайте попадання 
прямих сонячних променів на бутилі (пусті або з водою). 
Для попередження розвитку небажаної мікрофлори в бутилях не 
наливайте в них водопровідну, бюветну воду та інші рідини. Не 
кидайте в бутиль сторонні предмети. 
В холодну пору року, не залишайте бутилі на морозі. Намагайтесь 
зберігати пусті бутилі в пакетах з закритими пробками. 
Для використання бутильованої води ТМ «Таурус», застосовуйте 
аксесуари, які прийшли санітарну обробку або після продажну  
підготовку. 
 
Виконання цих простих правил, допоможе зберегти високу якість 
питної води ТМ «Таурус», а також забезпечить цілісність 
оборотної тари. 
 

Наші телефони: 
 
(0512) 71-71-31; 
(0512) 71-71-21 (автоответчик); 
067 512-55-76; 095 788-68-29; 
093 213-29-26 (Viber)    



Полікарбонат - зручний і безпечний вид пластику! 
Полікарбонатні бутилі найбільш поширені для зберігання і 
транспортування води. 
Зараз вода з доставкою стає одним з найбільш оптимальних 
рішень по забезпеченню якісною питною водою офісів, 
навчальних закладів, будинків, квартир. 
Полікарбонатний бутиль найбільш стійкий до механічних 
пошкоджень, а також може витримувати високу температуру. 
Полікарбонат виготовляється на основі бісфенолу А (ВРА). 
Слід зазначити, що полікарбонатні бутилі - абсолютно нешкідливі 
для здоров'я і екологічно безпечні! 
Як і будь-який вид пластику, полікарбонат пройшов через масу 
тривалих досліджень і випробувань, які проводять міжнародні 
профільні організації, що відповідають за якість і безпеку 
продукції. У 2005 Національний Інститут передових наук і 
технологій Японії одним з перших прийшов до висновку, що 
використання ВРА не несе ніяких ризиків для людини. 
 
Компанія «Таурус» використовує для зберігання і перевезення 
саме полікарбонатні бутилі. Вода, що надається нашою 
компанією, проходить якісну очистку і зберігає всі корисні 
властивості під час подальшого зберігання. 
 
Слід зазначити, що полікарбонатні бутилі - абсолютно нешкідливі 
для здоров'я і екологічно безпечні! 
Як і будь-який вид пластику, полікарбонат пройшов через масу 
тривалих досліджень і випробувань, які проводять міжнародні 
профільні організації, що відповідають за якість і безпеку 
продукції. У 2005 Національний Інститут передових наук і 
технологій Японії одним з перших прийшов до висновку, що 
використання ВРА не несе ніяких ризиків для людини. 
 



Компанія «Таурус» використовує для зберігання і перевезення 
саме полікарбонатні бутилі. Вода, що надається нашою 
компанією, проходить якісну очистку і зберігає всі корисні 
властивості під час подальшого зберігання. 
 


