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Jako firma specjalizująca się w 
produkowaniu i dostarczaniu wody 
mineralnej, już od ponad 20 lat dokładamy 
wszelkich starań aby trafiał do Państwa 
produkt najwyższej jakości.

Świadczą o tym posiadane przez nas 
certyfikaty ISO 9001:2008 oraz HACCP. 
Wdrożone systemy są sprawdzane przez 
zewnętrzną firmę specjalizującą się w tym 
zakresie.



  

Korzystamy z dobrodziejstw naturyKorzystamy z dobrodziejstw natury

Oferowane przez nas wody czerpane są bezpośrednio z pokładów plejstoceńskich 
Równiny Mazowieckiej, dzięki czemu nasze produkty charakteryzuje niepowtarzalny 
smak i aromat. 

W naszej ofercie znajdą Państwo naturalne wody mineralne i źródlane, zarówno 
niegazowane jak i gazowane.

 

  



  

Produkt MagneVita  to naturalna woda mineralna z niską zawartością 
sodu, średniozmineralizowana. Skład mineralny oferowanej wody sprawia, że 
jest ona odpowiednia dla diety ubogej w sód. 
 

Dbając o potrzeby klientów w ofercie znajdą Państwo niegazowaną wodę 
mineralną MagneVita w opakowaniach 6l, 1,5l i 0,5l. 
 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy dwa rodzaje 
gazowanej wody mineralnej MagneVita:  średnionasyconą dwutlenkiem węgla 
oraz niskonasyconą  dwutlenkiem węgla. Oba rodzaje wód dostępne są w 
opakowaniach 1,5l i 0,5l.

naturalna woda mineralna 
gazowana  1,5 l

naturalna woda mineralna 
niegazowana 1,5 l

naturalna woda mineralna 
lekko gazowana 1,5 l

naturalna woda mineralna 
gazowana 0,5 l

naturalna woda mineralna 
niegazowana 0,5 l

naturalna woda mineralna 
lekko gazowana 0,5 l

naturalna woda mineralna 
niegazowana 6l



  

Idziemy z duchem czasuIdziemy z duchem czasu
  

W ofercie sprzedażowej dostępne są także wody smakowe, produkowane 
na bazie naturalnej wody mineralnej. Do wyboru proponujemy smaki: 
truskawkowy, cytrynowy, jabłkowy, zarówno w wersji gazowanej jak i 
niegazowanej, w opakowaniach 1,5l i 0,5l.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom produkujemy wody 
smakowe tylko na bazie naturalnych aromatów. 

MagneVita gazowana
 o smaku truskawkowym 

1,5l
MagneVita gazowana

 o smaku jabłkowym 1,5l

MagneVita gazowana
 o smaku cytrynowym 1,5l

MagneVita niegazowana
 o smaku cytrynowym 1,5l

MagneVita niegazowana
 o smaku jabłkowym 1,5l

MagneVita niegazowana
 o smaku truskawkowym 

1,5l



  

Liczymy się z Państwa zdaniem, dlatego też w naszej ofercie pojawiają się 
nowe produkty. Nasze nowości smakowe to niezwykle orzeźwiające połączenie 
cytryny i mięty lub cytryny i limetki. 

MagneVita gazowana o smaku cytryny i 
mięty oraz  MagneVita gazowana o 
smaku cytryny i limetki dostępne są w 
opakowaniach 1,5l. 

MagneVita
 o smaku cytryny i limetki 

1,5l

MagneVita
 o smaku cytryny i mięty 

1,5l



  

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych konsumentów 
prowadzimy wnikliwą analizę całego procesu produkcyjnego. 
Badaniom podlega nie tylko produkt finalny ale również woda, 
surowce i opakowania naszych produktów. Nad całością czuwają 
nie tylko wysokowykwalifikowani pracownicy firmy, ale również firmy 
zewnętrzne.

Dzięki licznym inwestycjom w nowoczesne technologie, parku 
maszynowym, opartym na najnowszej generacji maszynach, 
sterowanych komputerowo, wysoko wykwalifikowanej kadrze 
kierowniczej i pracowniczej  zakład skutecznie konkuruje na 
krajowym rynku wód mineralnych. 

Głównym celem firmy MARTER, producenta wody mineralnej 
MagneVita, jest maksymalizacja zadowolenia swoich klientów.



  

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie w produkcji napojów, poparte 
silnym zapleczem kapitałowym gwarantują stabilną, elastyczną i owocną 
współpracę przez długie lata.
Firma „MARTER” została 17 grudnia 2008 roku wybrana Ambasadorem 
Gospodarczym Miasta Sierpca.
    



  

Czy wiesz, że:

 aby małe dziecko urosło o 2 cm, potrzebnych jest około 500 szklanek wody,

 w ciągu samego procesu oddychania dorosły człowiek traci około 0,5 litra  

wody na dobę,

 organizm człowieka w około 70% składa się z wody.

Woda źródło życiaWoda źródło życia

A to nie wszystko: 

woda wypłukuje toksyny, 

wpływa na zdrowie skóry, 

pomaga zrzucić kilogramy, 

powoduje lepsze trawienie,

 poprawia samopoczucie  

A do tego WODA ma ZERO KALORII

Czy teraz stwierdzenie  "BEZ WODY NIE MA ŻYCIA" dalej wydaje Ci się banalne. 



  

KontaktKontakt

Siedziba firmy:
P.P.H.U.iT "MARTER" Góreccy Sp.J

ul. Traugutta 35
09-200 Sierpc

Tel/fax (24) 275-52-42

Dział handlowy:
Tel. 24 275-52-42
Tel. 24 275-74-64

E-mail: magnevita@onet.eu

Zachęcamy do współpracy!



  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i 
Transportowe „MARTER“ Góreccy Sp.j. 

Dział Transportu i Spedycji 



  

Transport i Spedycja

Pragniemy zaoferować państwu skorzystanie z naszych usług transportowych i 
spedycyjnych.

Firma P.P.H.U.iT „MARTER“ Góreccy Sp. J świadczy usługi transportowe od roku 1992. 
Od początku naszej działalności głównym celem był dynamiczny rozwój firmy poprzez 
rozbudowę bazy klientów, a także unowocześnienie floty w auta o wysokich normach 

emisji spalin.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie traktuje powierzone zadania, 

cechuje się szybkością w podejmowaniu decyzji, a także chęcią współpracy i 
nawiązywaniu kontaktów z klientami.

Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia działalności transportowej 
takie jak:

● Licencja na transport drogowy
● Licencja spedycjna

● Krajowa polisa OCP
● Ubezpiczenie spedytora OCS

● Pozwolnie na transport odpadów



  

Tabor

Na chwilę obecną posiadamy 19 własnych pojazdów marki MAN o ładowności do 24 ton 
a także 2 zestawy (samochód ciężarowy + przyczepa) spełniające ekologiczne normy 

Euro 4, Euro 5 oraz EEV. 
Dysponujemy naczepami typu firanka o wymiarach 13,6 / 2,45 / 2,65 m wyposażonych w 

przesuwne burty boczne, które umożliwiają załadunek bokiem, tyłem lub górą. 
Stawiamy na producentów takich jak Krone, Kögel, Schmitz.

Dodatkowym atutem jest to, iż 9 zestawów wyposażonych jest w windy samowyładowcze, 
co powiększa zakres naszych działań w odniesieniu do każdego klienta.

W trosce o poziom świadczonych usług każdy zestaw wyposażony jest w system 
monitoringu floty, co pozwala nam na całodobowy podgląd swoich pojazdów i ich 

śledzenie na każdym etapie łańcucha dostaw.



  

Oferujemy

● Całopojazdowy transport krajowy na terenie Polski
● Niezbędne dokumenty wymagane do działalności transportowej

● Specjalistyczny tabor
● Odpowiednie uprawnienia
● System monitoringu floty 

● Auta wyposażone w windy samowyładowcze
● Wykwalifikowaną kadrę

● Terminowość 
● Całodobowa kontrola nad powierzonym ładunkiem

● Wymiana paletowa



  

Kontakt

Siedziba firmy:
P.P.H.U.iT "MARTER" Góreccy Sp.J

ul. Traugutta 35
09-200 Sierpc

Tel/fax (24) 275-52-42

Spedytorzy krajowi:

Radosław Kowalski: 514-142-086
Kamil Kuligowski:  502-149-541

E-mail: transport-marter@wp.pl

Znajdziesz nas również na giełdzie TRANS
Nasze ID: 428053

Zachęcamy do współpracy!

mailto:transport-marter@wp.pl
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