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Oferujemy:
 • wody NATA Aqua gazowane, delikatnie gazowane i niegazowane
 • wody Pomorzanka gazowane i niegazowane
 • wody NATA smakowe, delikatnie gazowane: cytrynowa, jabłkowa, truskawkowa
 • napoje NATA gazowane o smaku: cola, cit, tonik, orange, lemon, limonka, pinkgrape, czerwona oranżada
 • napoje NATA niegazowane o smaku: pomarańcza, marchew - pomarańcza, różowy grejpfrut, wiśnia

Napoje Nata wytwarzane są na bazie mineralnej wody NATA z wykorzystaniem najwyższej jakości 
koncentratów oraz naturalnych soków smakowych.

Firma Lonza Nata Sp. z o.o. jest producentem zdrowej i najwyższej jakości wody mineralnej NATA Aqua, 
która czerpana jest ze źródeł polodowcowych oraz producentem wysoko jakościowych napojów 
gazowanych.

Zakład produkcyjny firmy zlokalizowany jest na terenie ekologicznie czystego Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. Woda pobierana jest ze źródła głębinowego (156m). Ujęcie wody położone jest w obrębie 
Zbiornika Zasobowego Wód Podziemnych, podlegającego szczególnej ochronie. Ekslopatowany poziom 
wodonośny jest bardzo dobrze chroniony przed skażeniem, woda pochodzi z utworów polodowcowych, 
powstałych kilka tysięcy lat temu.

Lonza Nata gwarantuje swoim Klientom wysoką jakość produktów poprzez:
• utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP zapewniającego ciągłą kontrolę i monitorowanie punktów 
   krytycznych w prowadzonych procesach produkcyjnych dla wszystkich produktów.
• spełnienie wymaganych prawnie warunków sanitarno - higienicznych na wszystkich etapach produkcji
• produkcję wód i napojów w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną wody, zgodnie 
   z przeznaczeniem

Zarówno firma oraz woda NATA Aqua na przełomie lat wielokrotnie otrzymywała uznanie swoich Klientów 
w postaci nagród i wyróżnień m.in. w 2008 r. Forum Biznesu Gazety Prawnej przyznało wodzie NATA Aqua  
znak Jakości QI w dziedzinie produkt najwyższej jakości, w 2007 r. magazyn dla Rodziców „Mam dziecko” 
przyznał wodzie NATA Aqua tytuł SUPERPRODUKT 2007, w 2000 r. firma Lonza Nata otrzymała w kategorii 
dużych przedsiębiorstw - Pomorską Nagrodę Jakości a w 2001 r. wyróżnienie.

Firma Lonza Nata oparta jest w 100% na polskim, prywatnym kapitale. 
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