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A Sidel dá importante contribuição para os objetivos de higiene e 
sustentabilidade da água mineral com e sem gás da Apemin 
Tusnad na Romênia  

 
 
 
A Apemin Tusnad, famosa empresa romena de água mineral, investiu na linha de PET 
completa da Sidel para produção de água mineral com e sem gás a fim de atender à 
mudança na demanda do mercado, bem como a suas metas de sustentabilidade. Graças 
à solução Sidel Combi SF300, que opera a 18.000 garrafas por hora (gph), e às inovações 
de embalagem na forma de redução de peso e da rosca do gargalo, um impacto 
ambiental menor foi gerado, proporcionando uma economia média de 5% no consumo 
de plástico para cada garrafa e um elevado padrão de higiene. 
 
Fundada em 1999, a Apemin Tusnad é uma das principais engarrafadoras de água mineral na 
Romênia, com investimentos em tecnologia de mais de 30 milhões de euros desde a fundação 
da empresa e uma capacidade de produção de 50.000 litros por hora. A empresa é proprietária 
de três marcas: Tusnad, Artesia e Izvorul Ascuns. A Apemin Tusnad utiliza água mineral 
subterrânea originária das profundezas das cordilheiras vulcânicas Harghita, uma região 
montanhosa em que a natureza permanece intocada. A alta qualidade da água mineral é 
reconhecida desde o século XVI.  
 
A empresa privada trabalha em harmonia com o meio ambiente e visa fornecer a mais pura 
água aos consumidores. Para sustentar essa missão, é crucial não só proteger a fonte de água 
desde sua origem, mas também garantir a higiene do inteiro processo de envase.  
 
Em 2020, a participação da água engarrafada no mercado de bebidas não alcoólicas em 
milhões de litros na Romênia foi de 51%1. Além disso, os consumidores prestam mais atenção 

 
1 Global Data, (2020) 
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à qualidade superior da água e, devido à importância cada vez maior da praticidade, o 
consumo de bebidas “para levar” também tem prosperado. 
 
Higiene de mãos dadas com a sustentabilidade 
 
A parceria com a Sidel começou em 2003, quando a primeira linha de PET totalmente 
automática foi instalada na fábrica da Tusnad. Após visita consultiva à Itália em 2019, a 
empresa recorreu novamente à Sidel para melhorar seu desempenho com uma nova linha de 
PET. 
 
A empresa decidiu investir em uma nova linha de PET Sidel Combi para água mineral com e 
sem gás, devido a seus altos padrões técnicos e de higiene. Todas as operações de formação, 
enchimento e fechamento da garrafa são realizadas em um sistema totalmente integrado e 
automatizado. Assim, o circuito inteiro de envase da água mineral — desde o aquífero até o 
ambiente de enchimento isolado — ocorre em um sistema controlado, sem nenhuma interação 
biológica externa. Além disso, a enchedora Sidel SF300 com seu compartimento reduzido 
ajuda a preservar a pureza e característica mineral da água por manter o ambiente de 
enchimento compacto e em sobrepressão constante com filtros HEPA, garantindo os mais 
elevados padrões de higiene. 
 
Em harmonia com a deferência à natureza, a solução Sidel BlendFill, que integra enchedora e 
carbonatador, também contribui para os planos sustentáveis da Apemin Tusnad, já que exige 
menos componentes e funções, além de reduzir o consumo de CO2, gerando uma pegada de 
carbono menor. Além disso, desde 2020, todas as marcas da Apemin Tusnad têm sido 
produzidas com preformas mais leves e roscas de gargalo mais curtas, atingindo uma 
economia média de 5% no consumo de plástico em cada garrafa. 
 
Flexibilidade de produção e serviços locais inspiram confiança 
 
A nova linha de PET completa para água com e sem gás pode operar a até 18.000 gph e é 
compatível com diversos formatos de 0,5 L a 2,5 L, aumentando a capacidade de produção em 
até 40%.  
 
“Escolhemos a Sidel não só por causa de sua solidez em soluções de PET, mas também 
devido ao excelente serviço local que ela oferece. Ao longo de toda a fase de pré-contratação e 
execução, percebemos o alto nível de profissionalismo da equipe da Sidel, com comunicação 
clara e suporte atencioso. Essa é a sinergia que buscamos em uma parceira”, conclui Gyarfas 
Kurko, proprietário da Apemin Tusnad. 
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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 
Elina Kresa da F&H Communications para solicitá-las (ver dados de contato abaixo). 
 
----------------------------------- 
Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com: 
F&H Communications  
Elina Kresa, Consultora 
Tel.: +49 (0) 89 12175 147 
E-mail: sidel@fundh.de   
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A Sidel é uma empresa de liderança global no fornecimento de soluções de embalagem para 
bebidas, alimentos, produtos de cuidados pessoais e domésticos em PET, lata, vidro e outros 
materiais. 
 
Com base em nossa experiência comprovada de mais de 170 anos, damos importante 
contribuição para o desenvolvimento da fábrica do futuro, através de sistemas e serviços 
avançados, engenharia de linha, soluções ecológicas e outras inovações. Com mais de 
40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, a Sidel conta com mais de 
5.000 funcionários em todo o mundo que estão empenhados em fornecer soluções de 
equipamentos e serviços que atendam às necessidades dos clientes.  
 
Estamos sempre atentos para compreender bem os desafios em evolução que nossos clientes 
enfrentam quanto aos negócios e ao mercado e nos comprometemos a satisfazer seus 
objetivos específicos de desempenho e sustentabilidade. Como parceira, aplicamos nosso 
sólido conhecimento técnico, expertise em embalagem e análise inteligente de dados para 
garantir produtividade vitalícia em seu pleno potencial. 
 
Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
Saiba mais em www.sidel.com/pt e se conecte com a gente 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 


