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O Sistema Pluvi, equipamento para captação e aproveitamento de águas pluviais, fabricado
pela Hydro Z, chega a um novo país na América Latina: Uruguai. Um distribuidor Hydro Z no
país realizou a venda desta solução para o aproveitamento da água da chuva em atividades
que não necessitam de água potável.
O sistema permite armazenamento, filtragem, e desinfecção da água das chuvas, garantindo
que a água esteja em qualidade adequada para o uso em diversas aplicações no dia a dia
após o tratamento. Por ser um equipamento Plug & Play, com fácil instalação e limpeza, pode
ser facilmente aplicado em construções novas ou já existentes.
Por ser uma solução econômica, que proporciona grande redução no consumo de água
potável, o Pluvi tem sido muito utilizado em todo o mundo. O sistema começou sua
comercialização internacional no ano de 2011, quando as primeiras unidades foram vendidas
para a Malásia.
“A conscientização sobre o consumo racional de água já é uma realidade em todo o mundo.
Diversos países receberam muito bem a solução da Hydro Z por ser muito prática e
proporcionar grande economia”, afirmou Paulo Rogério Fernandez, Diretor Executivo da Hydro
Z.
Para mais informações sobre este equipamento, entre em contato com a equipe de vendas
Hydro Z.
Sobre a Hydro Z
A Hydro Z é uma empresa do Grupo Zeppini, fundado em 1950, especializada em oferecer ao
mercado soluções de alta qualidade para tratamento de efluentes e linhas hidráulicas, com
presença em todo o território nacional e em mais de 80 países do mundo. A empresa oferece
duas linhas de produtos: uma delas com equipamentos para tratamento de efluentes oleosos,
sanitários, gordurosos, e aproveitamento de águas pluviais, e a outra com soluções em
conexões, válvulas, registros, tubos e acessórios para utilização em linhas hidráulicas. Com
certificação ISO 9001:2008 e um rigoroso controle interno de qualidade, garante que a melhor
solução chegue aos seus consumidores. Além de equipamentos de altíssima qualidade, que
atendem normas e regulamentações nos países em que a empresa atua, a Hydro Z também
disponibiliza uma equipe capacitada e constantemente treinada que oferece consultoria para
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implementação de suas soluções, atendimento em vendas e pós-vendas, e serviços
associados.
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