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Ponad 20 lat doświadczenia - 2,5 mln sprzedanych urządzeń
Jesteśmy największym polskim producentem urządzeń zasilania gwarantowanego. Myślimy o Państwa bezpieczeństwie od 1991 roku. W ciągu ponad dwóch dekad zdobyliśmy cenne doświadczenie, dzięki któremu możemy
zaoferować innowacyjne produkty, cechujące się najwyższą jakością i niezawodnością. Sprzedaliśmy ponad 2,5
miliona urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo milionom użytkowników w Polsce i Europie.
Opracowujemy nasze produkty nie tylko z myślą o zapewnieniu maksymalnego poziomu ochrony obsługiwanych
systemów, ale również racjonalnym gospodarowaniu energią. Nasza firma znalazła się na “Liście 500” najbardziej
innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, opublikowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, otrzymując
Certyfikat Innowacyjności.

Specjalizując się w systemach zasilania gwarantowanego, które zabezpieczają zróżnicowane typy odbiorników energii elektrycznej, stawiamy sobie za cel
ciągłe doskonalenie tych obszarów działalności, które umożliwiają spełnianie
coraz większych wymagań Klientów oraz rynku. Poza bezpieczeństwem oraz
niezawodnością dotyczą one również dodatkowego wyposażenia, funkcjonalności oraz odpowiedniego wsparcia technicznego.
Marek Bigaj – Prezes Zarządu

Dlaczego EVER?
U INNOWACYJNOŚĆ
Stworzyliśmy pierwsze na świecie zasilacze UPS, oparte na technologii superkondesatorowej, które przełamały
barierę czasu ładowania z kilku godzin do kilku minut.
Możliwość stosowania w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych.
W zasilaczach UPS opatentowaliśmy nowatorskie rozwiązanie kompensacji mocy biernej, które obniża koszty
zużycia energii elektrycznej w Państwa firmach oraz chroni środowisko naturalne.
Zastosowanie szczególnie w środowisku dużego poboru mocy.
Opracowaliśmy redundantne rozwiązania zasilania awaryjnego, średnich i dużych mocy, które zwiększają stopień
ochrony Państwa systemów.
Zastosowanie w systemach wymagających ciągłości zasilania na poziomie 99,99%.

UWIEDZA i DOŚWIADCZENIE
Produkty tworzymy z myślą o polskim użytkowniku, uwzględniając specyfikę polskiej sieci energetycznej,
przestrzegając najbardziej restrykcyjnych norm jakościowych.
Jako ekspert zasilania awaryjnego współpracujemy z zewnętrznymi ośrodkami badawczo-naukowymi m.in. Politechniką Poznańską.
Dysponujemy wiedzą opartą na wieloletnim doświadczeniu, która umożliwia realizowanie wszystkich nietypowych
rozwiązań zasilania awaryjnego.

EVER nieustannie doceniany
Jesteśmy firmą docenianą zarówno przez konsumentów, jak i ekspertów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia.

Dbamy o Państwa bezpieczeństwo
Myśląc o Państwa bezpieczeństwie wszystkie nasze urządzenia produkujemy zgodnie z obwiązującymi normami
bezpieczeństwa.
Na każdym etapie produkcji, nasze urządzenia przechodzą rygorystyczną kontrolę techniczną, która gwarantuje
Państwu wysoką niezawodność systemu.
Wiedząc jak istotna jest dla Państwa ciągłość pracy Waszych systemów, oddajemy do dyspozycji całodobowe
centrum serwisowe czynne 365 dni w roku.
Jako jedyni na rynku, potwierdzając wysoką niezawodność naszych systemów udzielamy w standardzie 5 lat
gwarancji na systemy średniej i dużej mocy.

Kto nam zaufał?
Kilkadziesiąt lat doświadczenia EVER na rynku zasilania gwarantowanego oraz miliony zadowolonych użytkowników
to najlepsze potwierdzenie dla Państwa, że jesteśmy wiarygodnym partnerem.
Nasze rozwiązania ochraniają między innymi infrastrukturę IT w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii
Sejmu RP, Ministerstwie Obrony Nagrodowej, Ministerstwie Edukacji Narodowej i innych ważnych instytucjach
publicznych. Dodatkowo nasze rozwiązania zabezpieczają ważne dla życia i zdrowia pacjentów akceleratory medyczne.

Działania odpowiedzialne społecznie
Od wielu lat przyczyniamy się rozwój polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzania do praktyki klinicznej nowoczesnych
technik i technologii w zakresie leczenia serca, poprzez wsparcie dzieła prof. Zbigniewa Religii – Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Dodatkowo wspieramy wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na lokalnym
rynku pracy.
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