PERSHRKIM I SHKURTER TEKNIK
Shoqeria “ALTRADE” shpk me NIPT K31720009B eshte regjistruar ne Drejtorine
Rajonale Tatimore, Tirane me 01.05.2003, me seli te aktivitetit ne Lanabregas,
Komuna Dajt, Tirane. Objekt i kompanise eshte prodhimi (ambalazhimi) dhe tregtimi i
ujit te pijshem mineral natyral
Burimi qe kompania “ALTRADE” Sh.p.k., perdor eshte ai i Selites. Cilesia e ujit nuk
mbetet vetem te kriteri i burimit te perzgjedhur te Selites, por ai kalon ne nje proces
prej shtate fazash te ndryshme filtrimi dhe pasurohet me ozon per ti dhene freski te
vazhdueshme, duke u shnderruar keshtu ne produktin me cilesi unike ne tregun
shqiptar. Produkti yne ne formatin 0.5, 1.5 dhe 10 liter, ofrohet me marken “SANTA
MARA”
Kompania aktualisht ka 10 vjet eksperience ne tregun shqiptar dhe objektivi i saj eshte
ruajtja e cilesise, zgjerimi i tregut dhe garancia e klientit.
Procesi teknologjik kalone ne keto faza:
Lenda e pare:


Uji i ardhur nga burimi



Bidona 0.5 lira (PET)



Bidona 1.5 l litra (PET)



Bidona 10 L ( PET)



Tapa (per bidona 0.5, 1.5 dhe 10 L)

Procesi:
Uji pasi vjen nga burimi me ane te tubacioneve rezervohet ne depozita te medha te
posaçme per kete pune. Me pas uji kalon ne 4 filtra te ndryshme: Karbon , rere , filtra
0.1 micron dhe Osmoza Inverse.
Larja e bidonave behet si Brenda tije ashtu edhe jashte nepermjet furcave dhe
nepermjet solucioneve te posacem. Me pas behet mbushja e bidonave. Pas procesit
te mbushjes bidonat taposen , u vendoset data e skadences dhe me pas kalojne ne
nje sistem avulli per vulosjen hermetike te tapave te tyre.
Keta shishe, te gateshme per t’u nxier ne treg, ruhen ne vende te posacme.

Produkti perfundimtar
Produkti perfundimtar eshte Uji Mineral Natyral i ambalazhuar ne Shishe me kapacitet


Bidona 0.5 lira (PET)



Bidona 1.5 l litra (PET)



Bidona 10 L ( PET)

Kapaciteti i linjes ambalazhimit te ujit eshte: 15 m3/dite

Uji “Santa Mara”
Burimi qe kompania perdor eshte ai i Selites. Cilesia e ujit nuk mbetet vetem te kriteri
i burimit te perzgjedhur te Selites, por ai kalon ne nje proces prej shtate fazash te
ndryshme filtrimi dhe pasurohet me ozon per ti dhene freski te vazhdueshme, duke u
shnderruar keshtu ne produktin me cilesi unike ne tregun shqiptar.

Linja e prodhimit është e markës Krones, e revizionuar komplet përpara
montimit.Linja përbëhet nga :









Depozitat për trajtimin e ujit, filtrat mekanik dhe biologjik, ozonatori për larjen e
shisheve para mbushjes dhe dezinfektim;
Kompresori i ajrit
Konvenjeri i shisheve boshe nga Fryrësi tek Mbushësi;
Mbushes monoblok;
Larës i shisheve, mbushësi, pajisja për vendosjen e tapave;
Konvejer për shishe të mbushura;
Pajisje per vendosjen e etiketave (plastike transparente);
Pajisje për stampimin me lazer të datës së prodhimit dhe afatit të skadencës;

Është realizuar një amballazhim, paketim dhe etiketim sa më cilësor i cili ka synuar të
nxjerrë në pah vlerat më të mira të produktit dhe të përcjellë një imazh të fuqishëm
cilësie.
Histori
Furnizimi me ujë në qytetet e mëdha të Shqipërisë ka qenë historikisht tërësisht i
bazuar në puset nëntokësorë, që kanë shërbyer si nje ujëmbajtës poroz. Uji i burimeve
te Selites kullon nëpër vrimat karstike të Malit me Gropa, duke formuar burimet e
Selitës. Mali me Gropa është një peizazh i mrekullueshëm karstik në lartësi 1500-

1800m, me karakteristika kryesore gropat e panumërta, që e bëjnë Mali me Gropa
rezervuarin e natyrshëm të ujit për qytetin e Tiranës. Uji i burimeve te Selites per një
kohë të gjatë është konsideruar "uji elitë" i Shqipërisë, pasi familjet më të pasura të
kryeqytetit gjatë dekadave të fundit, përdornin vetëm këtë ujë për konsumin e tyre të
përditshëm.
Produkti
Uji “Santa Mara” ofrohet në një amballazhim, në shishe plastike PET të paricikluara
më parë. Produkti ynë vjen në format 5 litër. Uji i burimeve te Selites ka komponentë
të veçantë biokimikë që e bëjnë këtë ujë biologjikisht të pastër, të lehtë, të pasur në
vlera ushqimore dhe shumë të shijshëm. Ka një bilanc të shkëlqyer biologjik dhe
biokimik, si vijon:
Duke pasur një klimë të mrekullueshme mesdhetare me verë të nxehtë dhe dimër të
butë, është jashtëzakonisht e rëndësishme për të gjithë familjen për të qëndruar të
shëndetshëm dhe të hidratuar. Formati 0.5, 1.5. dhe 10 litërsh është financiarisht i
përballueshëm dhe ai është një shpenzim minimal për të patur ujë të shkëlqyer, të
lehtë dhe të pastër për të gjithë familjen. Uji “Santa Mara” është mjaft i lehtë dhe mjaft
ushqyes për të gjithë anëtarët e familjes dhe fëmijët tuaj. Bashkohu me Natyrën duke
shijuar dhuratën e saj më të përsosur, rezervuar për komunitetin shqiptar.
Impianti perbehetn nga dy linja:
1. Linja e Filtrimit

Filtrat

-

Filtri Presionit dhe Osmoza Inverse

2. Linja e larjes dhe mbushjes

-

Kjo linje perbehet nga:
Transportijeri i shisheve bosh
Heqesi i etapave

-

Makine larje 5 litra
Transportjer i brendshem
Makine e shpelarjes dhe mbushjes
Mbushja

-

Taposja
Etiketimi

Linja e mbushjes, taposjes dhe etiketimit

Produkti i gatshem Uje i ambalazhuar

