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SPAQU Natural Mineral Water is bottled without human touch at any stage of the production from its spring till the filling process. Thus, water is 
delivered in pure and natural form to the customer and in this way, it is ensured that the body consumes water in a healthy way.   

                     
SPAQU Natural Mineral Water comes straight from the source at Gölyayla in the Elmacık mountains in Hendek city, Sakarya province. The source is 

located above the residential areas at an elevation of 1060 meters. The natural environment of the water source is fully protected, with no buildings or 
facilities that can cause water pollution in its neighborhood. 

SPAQU Natural Mineral Water Bottling plant, which is built using the latest technology, has an area of 100.000 sqm in total, with 20.000 sqm closed 
and 80.000 sqm open. With its existing machine park, SPAQU is the most modern and high-tech bottling plant in Turkey.

 
میاه SPAQU المعدنیة الطبیعیة معبأة من غیر أن تمسھا األیدي في أي مرحلة من مراحل االنتاج من المصدر الى مرحلة التعبئة. لذلك، المیاه یتم تسلیمھا إلى الزبائن نقیة وطبیعیة. ویتم 

التأكد من أن الجسم یستھلك المیاه بشكل صحي

میاهSPAQU  المعدنیة الطبیعیة تأتي مباشرة من المصدر في غولیایال في جبال إلماجك في مدینة ھندك ،محافظة ساكاریا .ویقع المصدر فوق المناطق السكنیة على ارتفاع 1060 متر .
البیئة الطبیعیة لمصدر المیاه محمیة تماما، مع عدم وجود المباني والمرافق التي یمكن أن تسبب تلوث المیاه في الجوار

مصنع تعبئة میاه SPAQU المعدنیة الطبیعیة، الذي تم بناؤه باستخدام أحدث التقنیات، تبلغ مساحتھ 100.000 متر مربع ، مع 20.000 متر مربع مغلقة و 80.000 متر مربع مفتوحة .مع 
الحدیقة اآللیة الموجودة SPAQU ،ھو أحدث مصانع التعبئة والتغلیف ذو التكنولوجیا الفائقة في تركیا



SPAQU offers products that are always needed in daily life with high respect and sensitivity to human life in various 

countries in the world. As a result of a vast knowledge of the experienced staffs in field, SPAQU is considered a brand 

which is always innovative, dynamic and capable to understand all the exact needs of the people in target markets by 

creating smart marketing strategies to supply high quality products with affordable prices. 

 

تقدمSPAQU  منتجات مطلوبة دائما في الحیاة الیومیة مع االحترام والحساسیة العالیة للحیاة البشریة في مختلف البلدان في العالم، وھذا نتیجة المعرفة 

الواسعة لدى الموظفین ذوي الخبرة في ھذا المجال .وتعتبرSPAQU  العالمة التجاریة التي دائما مبتكرة ودینامیكیة وقادرة على فھم االحتیاجات الدقیقة 

للناس في األسواق المستھدفة من خالل ایجاد استراتیجیات التسویق الذكیة لتوفیر منتجات عالیة الجودة بأسعار مناسبة.



Seeing our distributors as a family and team member, 
our mission is to have partnerships based on mutual 
trust and also to respond quickly and effectively to 
mutual needs by creating common marketing strategies 
to present the best products that our customers deserve.

Evaluating the growing demands of the world with 
innovative and creative solutions taking them into 
account with actual and futuristic circumstances to 
become a leader and preferable brand all the time. To 
present our products in almost all countries in the world 
in the near future preserving the high quality and 
reliable product image that deserves our customers.

رؤیة الموزعین لدینا كعائلة و عضــــو في الفریق .تتمثل مھمتنا 
في إقامة شـــراكات تقوم على الثقة المتبادلة وكذلك االســــتجابة 
بســــــــــــــــــرعة وفعالیة لالحتیاجات المتبادلة من خالل خلق 
استراتیجیات التســویق المشــتركة لتقدیم أفضــل المنتجات التي 

یستحقھا عمالئنا.

/مھمتنا

تقییم الطلبات المتـزایدة فـي العالم مع حلول مبتكــرة وخالقة تأخذ بعین 
االعتبار الظروف الفعلیة والمسـتقبلیة وتصـبح عالمتنا التجاریة رائدة  
واألفضــــــل في كل وقت .تقدیم منتجاتنا في جمیع البلدان في العالم في 
المســـتقبل القریب مع الحفاظ على الجودة العالیة وموثوقیة المنتج التي 

یستحقھا عمالئنا.

/رؤیتنا





Water, of course, is the healthiest drink you can choose. With no 
calories or sugar, it also helps with weight loss. By choosing water over 
fruit juices and soda alone, which are made of startling amounts of 
sugar, you can stay healthy and fit while losing weight at the same time. 
Weight loss is also a very simple mathematical equation: the amount of 
calories going in vs. the amount of calories being burned. You don’t 
need to add extra calories by drinking sugar filled beverages. With one 
simple lifestyle change, your state of fitness can change dramatically.

As a result of a vast knowledge of experienced employees in the field, 
SPAQU is considered a brand that is always innovative, dynamic and 
capable to understand all the exact needs of people in the target 
markets by creating smart marketing strategies to supply high quality 
products with affordable price.

المیاه بالطبع ھي أفضـل مشـروب صحي  یمكنك اختیاره .مع عدم وجود سعرات حراریة 
أو سكر، فإنھ یسـاعد أیضـا في فقدان الوزن .عن طریق اختیار الماء على عصــیر الفواكھ 
والصـودا فقط ،والتي ھي مصـنوعة من كمیات كثیرة من الســكر، یمكنك البقاء في صحة 
جیدة مع فقدان الوزن في نفس الوقت .فقدان الوزن عبارة عن معادلة ریاضیة بسیطة جدا :
كمیة الســـعرات الحراریة التي تدخل الجســــم مقابل كمیة الســــعرات الحراریة التي یتم 
حرقھا .ال تحتاج إلى إضافة سعرات حراریة عن طریق شرب المشــــــــــــروبات الملیئة 
بالسـكر. بتغییر واحد بسـیط في نمط حیاتك ،یمكنك تغییر اللیاقة البدنیة الخاصة بك بشـكل 

كبیر.

/فقدان الوزن

نتیجة لمعرفة الموظفین الواسعة من ذوي الخبرة في ھذا المجال، یعتبر  SPAQUالعالمة 
التجاریة التي ھي دائما مبتكرة ودینامیكیة وقادرة على فھم جمیع االحتیاجات الدقیقة للناس 
في األسواق المســتھدفة من خالل خلق استراتیجیات التســویق الذكیة لتوفیر منتجات ذات 

جودة عالیة مع سعر مناسب.

/لماذا SPAQU ؟



Overheating and dehydration can happen anywhere, especially in 
hot climates. It can happen while you’re traveling, when doing 
sports, or even at work. Some tips on how to keep hydrated in 
these situations include drinking 1 glass of fluids every waking 
hour, doubling the amount of fluids you consume at every meal, 
and carrying a water bottle so you know exactly how much fluids 
you are drinking in a day.

ارتفاع درجة الحرارة والجفاف یمكن أن یحدث في أي مكان، وخاصـة في المناخات 
الحارة. یمكن أن یحدث أثناء الســـــــــفر، عند ممارسة الریاضة، أو حتى في العمل. 
بعض النصــائح حول كیفیة الحفاظ على الجســم من الجفاف في ھذه الحاالت: شرب 
في  كوب واحد من السوائل عند االستیقاظ، ومضـاعفة كمیة السـوائل التي تسـتھلكھا

كل وجبة، وحمل میاء معبأة حتى تعرف بالضـبط كمیة السـوائل التي تشـربھا یومیا. 

الجفاف



Water is one of the most essential parts of human life. A 
person can only last a few days without it, and all 

biological systems in the human body require water to 
work properly. Approximately 71% of the Earth is covered 

in water, and about 50-75% of the human body consists of 
water. Not only is water necessary for life, but it is also 

beneficial for keeping skin healthy, weight loss, and staying 
hydrated. The average person is recommended to drink 

around 2.5-3 Liters of water a day.

المیاه ھي واحدة من أھم األشیاء في الحیاة البشــریة. یمكن لالنســان أن یداوم 
بضـعة أیام فقط من دونھا، وجمیع النظم البیولوجیة في جسـم اإلنسـان تتحتاج 
الماء للعمل بشـــكل صحیح. حوالي ٧١٪ من األرض مغطاة بالماء، وحوالي 
٪٧٥-٥٠ من جسم اإلنسان یتكون من الماء. الماء لیس فقط ضروري للحیاة، 
وإنما ھو أیضــــا مفید للحفاظ على صحة الجلد، وفقدان الوزن، والحفاظ على 
الجسـم من الجفاف. ینصـح الشـخص العادي بشــرب حوالي ٢٫٥ - ٣ لتر من 

الماء یومیا.

مصدر الحیاة
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The risk of contamination occuring in our classic 

bottling plant is eliminated with the use of Spaqu’s 

special pipelines and the effective design of our bottling 

plant, equipped with the latest technology. Using this 

high-tech facility and removing the need for human 

contact, SPAQU is brought to its consumers in its purest 

and most natural form, just as it is at the source. There is 

no human interference or additional chemical 

processes applied to the water that could ruin its natural 

state, giving you pure healthy and unprocessed water.

یتم القضـاء على خطر التلوث التي تحدث في مصـنع التعبئة والتغلیف 
لدینا باستخدام خطوط األنابیب الخاصة بســــباكو والتصــــمیم الفعال 
لمصــــــــــنع التعبئة لدینا، المجھز بأحدث التقنیات .وباستخدام مرفق 
التكنولوجیا الفائقة ھذا ال یوجد حاجة للتواصل البشــري .یتم إحضــار 
میاه  SPAQUإلى مســتھلكیھا طبیعیة وفي أنقى شكل ،كما ھو الحال 
في المصـــدر .ال یوجد تدخل بشــــري أو عملیات كیمیائیة إضافیة یتم 
تطبیقھا علـى المیاه التـي یمكن أن تدمــر حالتھا الطبیعیة، مما یتیح لك 

الحصول على میاه نقیة وصحیة.

أسباب أخرى



Spaqu water is filled with the license of the ministry 

of health and under international standarts bye use 

of the latest packing technologies eliminating the 

need of human touch thanks to fully automated 

machines, and delivered to your homes of 

workplaces through our wide dealer network.

یتم تعبئة میاه سباكو بترخیص وزارة الصـــحة وبموجب المعاییر 
الدولیة من خالل استخدام أحدث تقنیات التعبئة والتغلیف مما یلغي 
الحاجة للتدخل البشـري ،وتســلیمھا إلى بیوتكم وأماكن عملكم من 

خالل شبكة التجار الواسعة لدینا .

SPAQU أسرة
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Minerals are very important to health. Every mineral has a 

different function for our body to work properly. Without these 

minerals, the various systems in our body cannot do what they are 

supposed to, which is a main cause for many illnesses and health 

problems.

Water can be a good source of minerals as long as those minerals 

have not been removed through various treatments. Some of the 

minerals contained in water include silica, calcium,magnesium, 

bicarbonate, fluoride, sodium, anda few more. When 

disinfectants and a chemicals are used on water, minerals are lost 

and the water is left in an unnatural state. When drinking SPAQU 

Natural Mineral Water, you can relax knowing that you are 

drinking very pure water, straight from the source with all of its 

natural minerals.

المعادن مھمة جدا للصــحة .كل معدن لدیھ وظیفة مختلفة لمســاعدة جســمنا للعمل 
بشكل صحیح .وبدون ھذه المعادن، فإن نظام جسمنا ال یسـتطیع أن یفعل ما یفترض 

بھ، وھو سبب رئیسي للعدید من األمراض والمشاكل الصحیة.

ویمكن أن یكون الماء مصــــدرا جیدا للمعادن اذا لم تتم إزالة تلك المعادن من خالل 
معاالجات مختلفة .بعض المعادن الموجودة في الماء :الســــــیلیكا، الكالســــــیوم، 
المغنیســــیوم، ثاني كربونات، الفلورید، الصـــــودیوم، وغیرھا الكثیر .عندما یتم 
اســــتخدام المطھرات والمواد الكیمیائیة على الماء، یتم فقدان المعادن وترك المیاه 
في حالة غیر طبیعیة .عند شـــــــــــرب میاه SPAQU الطبیعیة المعدنیة ، یمكنك 

االسترخاء ألنك تشرب میاه نقیة جدا، مباشرة من المصدر بكل المعادن الطبیعیة.

المعادن

الكلورید

الفلورید

الكالسیوم

المغنسیوم

السلفات

السیلیكا

الصودیوم

ثاني الكربونات

البوتاسیوم

إجمالي المواد المذابة







ألجل میاه صحیة



1000 mL1000 mL





میاه SPAQU المعدنیة الطبیعیة

إجمالي المواد المذابة
السیلیكا

تقریر التحلیل

الكلورید

الفلورید

الكالسیوم

النترات

المغنسیوم

السلفات

الصودیوم

ثاني الكربونات

البوتاسیوم
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