Med BWT vand i hjemmet bliver hverdagen nemmere
og du kan se frem til en række eksklusive fordele!

TILLYKKE

Få glæde af alle
fordelene med
BWT best water
home-appen

med dit nye BWT anlæg!

Download appen i Apple
Store eller Google Play

Mere tid
BWT vand giver dig mere tid til det, du drømmer om. Du slipper for at afkalke dine husholdningsapparater, der tilmed får
længere levetid. Det silkebløde BWT vand sørger også for at
tøjet forbliver blødt og farverne bibeholdes.
Med BWT vand får du tid til familie, nærvær og selvforkælelse.

Mindre rengøring
BWT vand gør rengøringen let som en leg. Det silkebløde
vand reducerer kalken i vandet og efterlader overfladerne
skinnende rene. Du skal ikke længere gå på kompromis med
valget af materialer til dit køkken eller badeværelse.

Nemmere hverdag
Med et gennemført design og en intelligens i topklasse,
værner dit BWT anlæg om både brugervenlighed, hygiejne
og sikkerhed. Det beskytter dit hjem og sikrer høj hygiejne
i dit drikkevand. Den brugervenlige BWT best water homeapp sørger for at fortælle dig om anlæggets tilstand eller når
saltniveauet er lavt. Med et BWT blødgøringsanlæg investerer
du i en nemmere hverdag.

Hvad skal du gøre nu?

1

REGISTRÉR DIT BWT ANLÆG
og få gratis Tryghed premium aftale i 2 år

Når du registrerer dit BWT anlæg,
uanset model, får du automatisk en
Tryghed Premium aftale, som er gratis
de første 2 år fra installationstidspunktet.
Scan QR-koden eller læs mere om
produktregistrering her:
vand.bwt.dk/produktregistrering

2

TILMELD DIG AUTOMATISK
LEVERING AF SALT

Ved at tegne et abonnement hos os,
får du automatisk salt leveret direkte
til din hoveddør i faste intervaller og
du sparer tilmed prisen på fragten.
Du kan beregne dit saltforbrug og
bestille dit saltabonnement her:
vand.bwt.dk/bestilsalt

Tilpas dine daglige vaner
og oplev besparelser til gavn for både dig og miljøet

Indstil opvaskemaskinen.

Nemmere rengøring.

Din opvaskemaskine skal indstilles til blødt vand,

Kalkaflejringer på armaturer og blandingsbatterier

da maskinen doserer salt og afspændingsmiddel

vil være væsentligt nemmere at holde nede uden

efter denne indstilling.

skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig
rengøring.

Dosér mindre vaskemiddel.
Dosér vaskemiddel i vaskemaskinen efter den

Blødere hud.

nye hårdhedsgrad (aflæses på emballagen).

Når hud og hår ikke udsættes for kalk fra vandet,

Overdosering giver ikke renere resultat, men

vil huden føles meget blødere og håret mere

efterlader sæberester i dit tøj.

glansfuldt.

Drop skyllemiddel.
Skyllemiddel bruges til at neutralisere kalk ved
tøjvask. Det bløde vand sørger nu for, at dit tøj
og dine håndklæder forbliver bløde og bevarer
farverne.

Brug mindre sæbe og shampoo.
Når du vasker hår og hænder i blødgjort vand,
behøver du ikke den samme mængde af sæbe
og cremer.

Afkalkning minimeres.
Når vandet i dine haner er blødgjort, slipper du
for at afkalke kaffemaskine og elkedel ligeså ofte.
Derudover forlænges levetiden på dine husholdningsapparater.

Brug færre rengøringsmidler.
Halvér forbruget af afkalknings- og rengørings-

TIP

middel, når du gør rent. Når du bruger blødt

Skyl altid bruseniche/

vand til rengøring, skal du nemlig bruge mindre

kar efter endt bad for

rengøringsmiddel.

at undgå sæberester
og snavs på fuger,
fliser og armatur.

BWT Danmark
Geminivej 24, 2670 Greve
+45 43 600 500
kundeservice@bwt.dk

Find flere guides og videoer her:

vand.bwt.dk/guides

FOR YOU AND PLANET BLUE.

