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TANNOURINE WATER, UMA DAS MAIS IMPORTANTES 
ENGARRAFADORAS DE ÁGUA DO MERCADO LIBANÊS, 
AUMENTA SUA PRODUÇÃO E MELHORA SUA EFICIÊNCIA 
COM NOVA LINHA E NOVO DESIGN DE GARRAFA 

 
 
A Sidel, fornecedora mundial de soluções de envase de líquidos, anunciou que a Tannourine 
Water, uma das principais engarrafadoras e distribuidoras de água mineral pura e natural do 
Líbano, aumentará sua capacidade de produção após a instalação da linha de água Combi Sidel 
Matrix™, com uma capacidade de 31.500 garrafas por hora. A Tannourine Water também 
conseguiu melhorar o design de sua garrafa atual integrando o fundo de garrafa de água 
patenteado Sidel StarLite™ que também ajudará a engarrafadora libanesa a economizar energia 
durante o processo de sopro e a reduzir a quantidade necessária de PET, além de melhorar o 
desempenho de sua garrafa e proporcionar uma excelente experiência para o consumidor.  
 
A Tannourine Water vem explorando a água mineral natural das Montanhas Tannourine há mais 
de 30 anos e, graças a sua própria experiência, tem sido capaz de explorar e envasar uma das 
águas minerais naturais mais puras do país. A empresa distribui seus produtos para todos os seus 
clientes do Líbano e também para os países árabes vizinhos, bem como para a África Ocidental e 
a Austrália. A Tannourine Water vende cerca de 150 milhões de litros de água por ano, o que 
garante sua posição atual entre os líderes dos mercados mundiais competitivos. Segundo 
estimativas do Euromonitor, o consumo de água engarrafada no Líbano deverá crescer de 92,4 
litros per capita em 2014 para 95,4 litros per capita em 2015.  
 
“Acreditamos que a linha Combi Sidel Matrix nos ajudará a atingir nossas metas no mercado e a 
alcançar a excelência operacional, pois os critérios que estabelecemos para tomar nossa decisão 
incluíram o custo de capital, custos de manutenção e funcionamento, recursos técnicos e suporte 
pós-venda”, explica Georges Makhoul, Gerente Geral da Tannourine Water.  
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O fundo Sidel StarLite aumenta a durabilidade, a estabilidade e a resistência das garrafas de 
modo geral. Além disso, o design oferece um método de produção com melhor eficiência 
energética, assim os fabricantes podem executar o processo de sopro da garrafa com menor 
pressão de ar, proporcionando economia de energia e redução da quantidade de PET usada no 
processo de produção global das garrafas. O fundo foi desenhado pela equipe de embalagens da 
Sidel, que faz parte da unidade de negócios Sidel Services™, e disponibilizado para fabricantes 
do mundo inteiro. Existe também um fundo semelhante destinado a refrigerantes e que oferece as 
mesmas vantagens. 
 
“Nosso sistema Combi Sidel Matrix é equipado com as mais recentes e comprovadas tecnologias 
e oferece um nível de desempenho mais elevado, maior eficiência e melhor tempo de atividade. 
Estamos muito satisfeitos que a Tannourine Water tenha optado por nosso equipamento e 
esperamos continuar trabalhando com ela para introduzir soluções de acondicionamento ainda 
mais inovadoras no mercado libanês”, concluiu Karel Brussen, Regional Commercial Manager da 
Sidel no Líbano. 
 
 
 

                   
 
 
 
 
Nota do editor: As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser 
usadas para reprodução.    Se não estiverem anexadas cópias de alta resolução ao documento, entre em 
contato com Chris Twigger da Shaw & Underwood PR para solicitá-las (ver dados de contato abaixo). 
 
 
----------------------------------- 
Para assuntos editoriais e de publicidade, fale com: 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Diretor 
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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Sobre a Sidel 
 
Nosso objetivo é ajudar as marcas a proteger seu produto, preservar o planeta e fazer parte da 
vida de milhões de pessoas todos os dias. 
 
Fazemos isto através da oferta de soluções completas e modulares para embalagens PET, o 
que envolve pessoas, serviços e equipamentos. 
 
A Sidel tem mais de 160 anos de experiência industrial. Com 30.000 máquinas instaladas em 
mais de 190 nações, temos ajudado produtores de bebidas no envase de suas garrafas há 
mais de 80 anos, no sopro delas há mais de 50 anos e na rotulagem delas há mais de 35 anos. 
Temos uma experiência de 40 anos no segmento de embalagens assépticas e fomos uma das 
primeiras empresas a introduzir garrafas PET na indústria de bebidas 30 anos atrás. 
 
Parte do grupo Tetra Laval e com sede na Suíça, a Sidel tem mais de 50 escritórios, 13 locais 
de produção e 7 centros de treinamento no mundo todo. Cada um dos nossos mais de 
3.400 colaboradores, espalhados por cinco continentes, está comprometido em criar a melhor 
solução de embalagem de líquidos. 
 
Chamamos isso de A Better Match — para o nosso mundo, nossos clientes e nós mesmos. 
 
Saiba mais em www.sidel.pt e se conecte com a gente 
 
 

  blog.sidel.com       blog.knowledgeshare.com   

  linkedin.com/company/sidel     youtube.com/user/sidel 

  facebook.com/SidelInternational    twitter.com/Sidel_Intl 
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