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Silkeblødt 
BWT vand
 N Y D  K A L K F R I T  V A N D

B W T  A N L Æ G  F O R  K A L K F R I T  O G  S U N D T  D R I K K E V A N D



BWT PERLA  
FREMTIDEN ER LANDET

Hverdagen med kalkfrit vand i hele 
hjemmet bliver ikke kun nemmere, 
men også fuld af eksklusive fordele 
for dig, der ikke vil gå på kompromis.  

Med et gennemført design forener 
BWT Perla intelligens, brugervenlig-
hed og sikkerhed. 

Når kun det bedste er godt nok

Designet til at skabe en nem og tryg hverdag 

Kalkfrit BWT vand uden besvær. BWT Perla-serien giver dig adgang til silkeblødt BWT vand 

i hele dit hjem. Afhængigt af modelvalg kan du få kalkfrit vand 24 timer i døgnet, uden afbry-

delser. Alternativt kan du vælge modellen, der udregner det bedste tidspunkt for en regene-

rering, fx i løbet af natten. Med BWT@home-app er du forbundet med det intelligente BWT 

PERLA - selv når du er på farten. Du får både besked om service og når det er tid til at fylde 

mere salt på dit anlæg. 

Høj hygiejne og sikkerhed. BWT Perla er forsynet med en unik lukket konstruktion og særlige 

rensesystemer, der holder hygiejnen i top udenpå og indeni - og i dit drikkevand.

Beskytter dit hjem mod vandskader. Med BWT Perla, kan du fuldstændig slippe for 

bekymringerne, når de effektive sikkerhedssystemer i BWT Perla anlægget beskytter dit 

hjem mod vandskader.

Mere t id

Nemmere hverdag
Med et gennemført design og en intelligens i topklasse, 

værner BWT Perla om både brugervenlighed, hygiejne og 

sikkerhed. Det beskytter dit hjem mod vandskader og sikrer 

høj hygiejne i dit drikkevand. Den brugervenlige BWT@home 

-app sørger for at fortælle dig om anlæggets tilstand eller når 

saltniveauet er lavt. Med BWT Perla investerer du automatisk 

i en nemmere hverdag. 

Den evindelige kamp mod genstridige 

kalkaflejringer er fortid. BWT vand gør 

rengøringen let som en leg. Det silkebløde 

BWT vand reducerer kalken i vandet og 

efterlader alle overflader skinnende rene. 

Du skal ikke længere gå på kompromis 

over valget af materialer til dit køkken eller 

badeværelse.

Skyd genvej til mere tid med BWT vand. Det 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. 

6 gode grunde til at få 
silkeblødt BWT vand i dit hjem: 

 Rengøring af køkkenet bliver lettere

	 Få	rene	fliser	og	klinker	på	badeværelset

	 Få	glansfuldt	hår	og	bløde	hænder

	 Nyd	blødere	håndklæder	og	tøj	i	hverdagen

	 Forlæng	levetiden	på	dine	hvidevarer	

	 Halvér	dit	sæbeforbrug	og	skån	miljøet	

Mindre  
rengøring
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Ønsker du kalkfrit vand alle døgnets 

timer? Er du til features og digitale 

fordele som app-styring eller 

funktioner, der beskytter dit hjem 

mod vandskader? Så er BWT Perla-
serien det perfekte match for dig.  

Har du behov for de kalkfrie fordele, 

men ikke nødvendigvis digitale 

løsninger og app-styring? Så er 

BWT AQA life eller basic måske 

mere dig.  

 

  

Uanset om du bor i villa eller 

parcelhus, bruger flere bade-

værelser ad gangen eller ejer pool 

eller spabad, så skal du tænke på 

dit vandforbrug, så anlæggets 

kapacitet lever op til dine 

forventninger.  

 

  

Fælles for vores anlæg er én ting: 

alle leverer silkeblødt BWT vand, så 

du kan nyde fordelene ved mindre 

kalk i vandet.  

 
  

Perfekt til dig, der ..
• bor i parcelhus, villa ell. lign.
• ønsker BWT vand døgnet 

rundt
• har et højt vandforbrug
• bruger vand flere steder ad  

gangen
• har en pool, spabad eller et  

stort badekar
• vil beskytte dit hjem mod   

vandskader
• ønsker ekstra 

ikkerhedsfunktioner fx 
ferietilstand

• elsker app-styring og digitale 
løsninger

Perfekt til dig, der ..
• bor i parcelhus, villa ell. lign.
• kan undvære kalkfrit vand 

om natten, hvor anlægget 
regenererer

• har et mindre vandforbrug
• har en almindelig eller 

vandbesparende bruser
• vil beskytte dit hjem mod   

vandskader
• ønsker ekstra 

sikkerhedsfunktioner fx 
ferietilstand

• elsker app-styring og digitale 
løsninger

53 l/min. 28 l/min.

HVILKET BWT ANLÆG 
PASSER TIL DIG? 

Perfekt til dig, der ..
• bor i parcelhus, villa ell. lign.
• Kan undvære kalkfrit vand 

om natten, hvor anlægget 
regenererer

• har en almindelig eller 
vandbesparende bruser

• ønsker mulighed for at tilkøbe 
ekstra sikkerhedsfunktioner

• elsker app-styring og digitale 
løsninger

• ønsker et anlæg med smarte 
funktioner der bruger mindre 
plads

Perfekt til dig, der ..
• bor i parcelhus, villa ell. lign.
• ønsker BWT vand døgnet 

rundt
• bruger vand flere steder 

adgangen
• har rainshowerbruser, et stort 

badekar eller spabad
• ikke har behov for de digitale 

fordele og live notifikationer
• ønsker mulighed for at 

tilkøbe vandalarm for ekstra 
sikkerhed mod vandskader

Perfekt til dig, der ..
• bor i parcelhus, villa ell. lign.
• kan undvære kalkfrit vand   

under regenerering 
• har et mindre vandforbrug
• har en almindelig eller 

vandbesparende bruser
• sjældent bruger vand fra flere  

steder ad gangen
• ikke har behov for de digitale 

fordele og live notifikationer 
• ønsker mulighed for at tilkøbe 

vandalarm for ekstra sikkerhed 
mod vandskader

30 l/min. 26 l/min.

Opret i BWT@home-app 
og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 
vandskader med 
AQA Stop sikkerhedspakken

Find det anlæg der passer 
til netop dit behov:

TAG TESTEN HER

BWT Perla BWT Perla Home

Er online og du får live 
notifikationer 

Er online og du får live 
notifikationer 

Opret i BWT@home-app 
og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 
vandskader

Opret i BWT@home-app 
og få flere fordele

Beskytter dit hjem mod 
vandskader

AQA life BWT Perla One AQA basic

Opret i BWT@home-app 
og få flere fordele

26 l/min.

Er online og du får live 
notifikationer 

Opret i BWT@home-app 
og få flere fordele



FORBUNDET – SELV 
NÅR DU ER PÅ FARTEN 

Når kun det bedste er godt nok

Intelligent, brugervenlig og 
sikker, som aldrig før

Forbind BWT Perla til dit WIFI og registrér anlægget online 

via anlæggets display. Download vores BWT@home-app, 

som giver dig overblik over dit anlæg samt en masse fordele.  

BWT Perla vil sende notifikationer til dig via BWT@home-app 

eller direkte til din e-mail.

 

    • Modtag relevante notifikationer. Det gælder  

 både service- og driftsinformation, advarsel om  

 mulig vandskade i huset eller når det er tid til at  

 fylde mere salt på anlægget. 

    •  Få tips og tricks til driften af BWT Perla,  

 kontakt BWT kundeservice eller din installatør,  

 som du selv giver fjernadgang til dit anlægs data. 

 

Er du væk fra dit anlæg i en længere periode? Intet problem! Du kan altid sætte BWT Perla 

på ferietilstand. Ferietilstanden aktiveres i BWT@home-app. Derfor gør det ingenting, 

hvis du først kommer i tanke om ferietilstand, når du er væk hjemmefra. 

Få klik - mange fordele
     •  Ferietilstand aktiveres på bwt@home-app

     •  Ferietilstand lukker for vandforsyningen til dit hjem

     •  Du undgår mulige vandskader, mens du er væk

Nyd ferien uden bekymringer

Det er ingen fornøjelse, at komme hjem til en 

vandskade. Med vores nye innovative sikkerhedssy-

stemer passer du på hele hjemmet.

     •  Du beskytter hele dit hjem mod vandskader

     •  Du sparer tid, penge og bekymringer

     • Du undgår ødelagte gulve og konstruktioner

     •  Du passer på dine minder og investeringer

     •  Du får direkte besked via BWT@home-app  

 eller e-mail med BWT Perla-serien

Beskyt hele dit hjem mod vandskader, uanset om du 

har et BWT Perla, AQA life eller AQA basic. Dette er 

bare et udsnit af vores nye sikkerhedssystemer, der 

alle giver en hjælpende hånd til at minimere risikoen 

for en vandskade i dit hjem.

Brud på vandrør, oversvømmelse i kælderen eller skjulte 

lækager. Uanset omfang, kan en vandskade forårsage 

store problemer i dit hjem. 

Forbind op til 10 batteriløse AQA Guard Wireless  
sensorer, der frit placeres i nærheden af dine 

vandinstallationer, eksempelvis ved din vaskemaskine, 

i kælderen eller soklen i dit køkken. Så snart en 

sensor mærker fugt, bliver der automatisk lukket for 

vandforsyningen. 

Derudover findes AQA Stop Liter og AQA Watch  som  

indbyggede sikkerhedsfunktioner i BWT PERLA-serien:

AQA Stop Liter - lukker for vandet til dit hjem ved et 

pludseligt højt vandforbrug.

AQA Watch - registrerer og advarer om et langsomt 

sivende vandforbrug, eksempelvis ved et løbende 

toilet, sivende vandrør eller en dryppende vandhane. 

Et sivende vandforbrug kan være dyrt for pengepungen 

eller tegn på en kommende vandskade.

BESKYT DIT HJEM 
MOD VANDSKADER

BWT Perla passer på dit
hjem, minder og investeringer

Når kun det bedste er godt nok



Når kun det bedste er godt nok

BWT Perla. Prikken over i’et i det moderne hjem. Den nye generation af BWT anlæg 

har fokus på én ting. En nemmere hverdag. Med BWT@home-app kan du til enhver 

tid få det fulde overblik over dit BWT anlægs status. 

Det er ingen overraskelse, at det stilrene BWT Perla har vundet priser for det 

gennemførte design, der er spækket med fordele. BWT Perla er udstyret med en 

kromstribe, der har en integreret sensor. Når du nærmer dig, vil BWT-logoet på 

toppen af anlægget afgive en specifik farve baseret på anlæggets status. Er BWT-

logoet blåt - alt er OK; gul minder dig fx om at påfylde salt og et rødt lys: displayet 

fortæller, hvad du skal gøre. 

Nemt og bekvemt. Med et blidt tryk i toppen af anlægget, åbner låget og sikrer en 

let påfyldning af Perla Tabs takket være den brugervenlige “Easy-fill”-funktion. 

ENESTÅENDE DESIGN MAKSIMAL SIKKERHED 
& HYGIEJNE 

Når kun det bedste er godt nok

Et tysk DVGW-certifikat sikrer sundt drikkevand. DVGW har de strengeste krav til blødgøringsanlæg, 

det betyder følgende for alle BWT anlæg:

• indeholder en lille ionbytter, så du kan vælge et anlæg der passer til husstandens forbrug og und-

gå bakterier i ionbytteren (DIN1988-200)

• regenererer selv ved stilstand (DIN19636-100) og der går max 72 timer mellem to regenereringer 

(EN806-2)

• har en indbygget klorcelle, som rengør ionbytteren ved hver regenerering (DIN19636-100)

• bakteriologisk testet (DIN19696-100)

Med BWT er sikkerhed og hygiejne i topklasse  
i	både	dit	BWT	anlæg	og	dit	drikkevand.	

Alle	vores	blødgøringsanlæg	er	DVGW-certificeret	og	lever	
op til de høje krav, der stilles til produkter med kontakt til dit 
drikkevand. 

 BWT PERLA

- PERFEKT TIL DET 
MODERNE HJEM

Intelligent saltberegner.  BWT Perla har en indbygget sensor, der måler anlæggets saltniveau. 

Når du får besked om saltniveauet via din BWT@home-app, er det en intelligent beregning 

baseret på dit aktuelle saltforbrug. Det sikrer et besparende salt- og vandforbrug. Hvis du ikke 

har tegnet et saltabonnement, kan du med et par klik bestille mere salt via din BWT@home-app.

Tjekliste på 4 ting der 
sikrer dig et sundt 
blødgøringsanlæg



SALT LEVERET
LIGE TIL DØREN  

Når kun det bedste er godt nok

   Gratis fragt

   Altid salt på lager

   Leveres direkte til din hoveddør

   Altid høj hygiejne i dit BWT anlæg

Med BWT Perla tegner du et Perla Tabs abonnement
Perla Tabs er udviklet specifikt til dit BWT Perla anlæg og der medfølger 

IOCLEAN, en rensetablet til BWT Perla-serien.

Med BWT AQA life og basic tegner du et Sanitabs abonnement
Sanitabs renser og desinficerer blødgøringsanlægget, hvilket sikrer en optimal 

hygiejne og ingen bakterievækst i dit BWT anlæg.

Sammensæt dit saltabonnement på shop.bwt.dk 
eller scan QR-koden her

Gør din hverdag nemmere med et 
saltabonnement

Aldrig har det været nemmere at være den heldige ejer af et BWT anlæg. Du kan 

optimere din hverdag ved at tegne et saltabonnement til dit blødgøringsanlæg. 

Du slipper for at tænke på bestilling af salt og du får automatisk leveret salt 

direkte til din hoveddør. 

Tryghed og BWT går hånd i hånd. Vi er med dig hele 

vejen. Fra overvejelse til beslutning. Fra installation til 

service. Det samme gælder din tryghed.  

Når du registrerer dit BWT anlæg, uanset model, får du 

automatisk en Tryghed Premium aftale, som er gratis 

de første 2 år.  Du kan frit ændre din tryghedsaftale 

efterfølgende eller opsige din aftale til enhver tid. 

Vi er meget mere end et vandbehandlingsfirma. Vi er 

også en landsdækkende serviceorganisation med et 

netværk af BWT service-teknikere med høj faglighed. 

Derfor er vi altid klar med en hjælpende hånd.

Når kun det bedste er godt nok

UBEGRÆNSET GARANTI
& TRYGHED

Tryghed tilpasset dit behov

Vi tilbyder tre forskellige tryghedsaftaler. Det der adskiller tryghedsaftalerne fra hinanden, 

er indholdet samt hvor mange års garanti, du får på dit BWT anlæg. Derfor er det helt op til dig, hvilken tryghedsaftale, der 

passer til dit behov. Ved at tegne en tryghedsaftale slipper du for uforudsete udgifter og bekymringer om service på blød- 

gøringsanlægget.

* 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra idriftsættelsesdato ved produktregistrering indenfor det første år. ** Kræver aktiv tryghedsaftale gennem hele perioden, 
samt at aftalen tegnes indenfor det første år fra idriftsættelsesdatoen. *** Har du en aktiv Tryghed Premium aftale igennem hele perioden, vil du blive tilbudt en gratis 
opgradering til et anlæg af nyeste tilsvarende model efter 10 år.  Bemærk! Tryghedsaftaler tilbydes kun til privatkunder.

Med et BWT anlæg er du  
altid i trygge hænder

TRYGHED PREMIUM TRYGHED PLUS TRYGHED BASIC 

De første 2 år gratis fra 
idriftsættelse*

Fast serviceeftersyn af
BWT anlæg hvert 2. år Inkluderet i aftalen Efter regning Efter regning

Alle reservedele  
inkluderet i aftalen

Arbejdstid og kørsel
inkluderet i aftalen

Udvidet produktgaranti = 
gratis låneanlæg

Ubegrænset garantiperiode**

Gratis anlæg efter 10 år***

Gratis anlæg 

efter 10 år

Scan QR-koden og se 
priser og betingelser 
på bwt.dk



PRODUKTOVERSIGT

Personer 2-12 personer 2-12 personer 2-6 personer 1-5 personer 1-4 personer

Boligtype Hus Hus Hus Hus Hus

Type DUPLEX-system SIMPLEX-system DUPLEX-system SIMPLEX-system SIMPLEX-system

Regeneration Blødgjort vand 24/7 Automatisk om natten Blødgjort vand 24/7 Automatisk om natten Efter forbrug

Ydelse (vandgennemstrømning) 53 liter /min. 28 liter /min. 30 liter /min. 26 liter / min. 26 liter / min.

Højde | bredde | dybde 80 | 40 | 51 cm 80 | 40 | 51 cm 61 | 41 | 51 cm 60 | 40 | 50 cm 53 | 29 | 50 cm

Saltkapacitet 32 kg 32 kg 25 kg 25 kg 25 kg

Display 5" Touch display 5" Touch display Grafisk m/knapper 3,5" Touch display Tekst m/knapper

Netværksforbindelse WLAN / LAN / GSM WLAN / LAN / GSM - WLAN / LAN -

Fjernstyring via BWT@home-app - -

Produktregistering  (online eller BWT@home-app)

DVGW-certifikat (Godkendt til drikkevand)

Kræver strøm (230 V / 50 Hz)

Kræver afløb 

Vandtemperatur (min..maks.) 5..25 °C 5..25 °C 5..25 °C 5..25 °C 5..25 °C

Omgivelsestemperatur (min..maks.) 5..40 °C 5..40 °C 5..25 °C 5..40 °C 5..25 °C 

Anbefalet pladskrav (Højde | bredde | dybde) 122 | 40 | 55 cm 122 | 40 | 55 cm 86 | 41 | 51 cm 70 | 40 | 50 cm 53 | 29 | 50 cm

Intelligent forbrug  af salt og vand - -

Notifikationer om saltforbrug og tid til påfyldning - -

Årligt forbrug af salt* 68 kg 68 kg 64,5 kg 64,5 kg 64,5 kg

Årligt forbrug af vand til regeneration* 7,6 m³ 7 m³ 5,4 m³ 5,4 m³ 6,4 m³

Hygiejneprogram Perla Tabs + IOCLEAN + Dioxal 10 Perla Tabs + IOCLEAN + Dioxal 10 Sanitabs + Dioxal 20 Perla Tabs + IOCLEAN + Dioxal 10 Sanitabs + Dioxal 20

Intelligent regeneration og lukket konstruktion

Ferietilstand kræver AQA Stop sikkerhedspakke

AQA Safe Valve (1) -

AQA Watch (2) -

AQA Stop Liter (3) - -

AQA Stop Floor Sensor (4) - - -

AQA Detector Complete (5) - - Tilbehør - Tilbehør

AQA Stop Wireless (6)   
(Indbygget)

  
(Indbygget)

Tilbehør - Tilbehør

AQA Guard Wireless Sensor (7) Tilbehør Tilbehør
Tilbehør  

(kræver AQA Stop Wireless)
Tilbehør

(AQA Stop sikkerhedspakke)
Tilbehør  

(kræver AQA Stop Wireless)

AQA Stop Extern (8) - - -
Tilbehør

(AQA Stop sikkerhedspakke) 
-

Ubegrænset garanti ved Tryghed Premium aftale

BWT salt- og hygiejneabonnementer

INSTALLATION

ANLÆGSDATA

FORBRUG 

HYGIEJNE OG DESINFEKTION

EKTRA SIKKERHED TIL DIG OG DIT HJEM

BWT PERLA AQA LIFEBWT PERLA HOME

* Baseret på en gennemsnitlig husstand på 3 personer med et dagligt forbrug på 107 liter / person. Vandet blødgøres fra 20 °dH til 6 °dH

Ekstra sikkerhed til dig og dit hjem

AQA BASICBWT PERLA ONE

AQA SAFE VALVE
Giver sikkerhed ved strømsvigt under regenerering. Anlægget 
stopper gennemskylning. Risikoen for vandskader minimeres og et 
unødigt vandforbrug undgås. 

AQA WATCH
Registrerer langsomt sivende vandforbrug. Eksempelvis ifm.  
dryppende vandhane, skjult dryppende vandrør eller et løbende 
toilet. Minimerer store vandskader og høje udgifter på længere sigt.

AQA STOP FLOOR SENSOR
Kablet gulvsensor, der placeres ved siden af blødgøringsanlæg. 
Lukker straks for vandforsyningen, hvis sensoreren registrerer vand 
på gulvet.

AQA STOP LITER
Registrerer et højt og pludseligt vandforbrug. Lukker for vandet ved 
unaturligt højt vandforbrug i huset, hvilket minimerer risikoen for 
store vandskader.

AQA STOP WIRELESS
Styringsenhed, der kan forbinde op til 10 AQA Guard sen-
sorer. Lukker for vandet, hvis en fugtsensor i huset bliver 
våd. Du minimerer risikoen for store vandskader i dit hjem.

AQA DETECTOR COMPLETE
Styring med kablet gulvsensor, som placeres ved siden af 
blødgøringsanlæg. Funktionen lukker straks for vandet til 
anlægget, hvis der registreres vand på gulvet.

AQA GUARD WIRELESS SENSOR
En trådløs fugtsensor, hvor op til 10 stk. frit kan placeres i nærheden 
af alle dine vandinstallationer. Beskytter dit hjem mod 
vandskader og giver dig sikkerhed ved at opdage en 
vandlækage i tide.
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AQA STOP EXTERN
Eksternt monteret motorventil der installeres lige før 
Perla One anlægget. Motorventilen lukker automatisk 
for vandet hvis en trådløs AQA Guard-sensor registrerer 
vand på gulvet. Én AQA Guard og AQA Stop Extern er 
inkluderet i AQA Stop sikkerhedspakken.
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BWT ER TIL 
HELE HJEMMET
Vand spiller en central rolle for os døgnet rundt. Fra dit køkken til dit badeværelse. Fra din kælder 

til dit bryggers. Fra din vandhane til din swimmingpool. BWT tilbyder innovative produkter og 

løsninger relateret til vand og vandbehandling. Uanset hvad dit behov er.

E1 vandfiltret beskytter dit hjem og 
tilhørende vandinstallationer mod 
fremmede partikler såsom rust og 

sand, der findes i vandværksvandet. 

BWT ANLÆG FOR KALKFRIT 
VAND TIL HELE HJEMMET

FUGTSENSOR TIL SIKRING 
MOD VANDSKADE

HYGIEJNISK VANDFILTER  
TIL DIT VANDVÆRKSVAND

BWT anlægget installeres lige efter 
vandmåleren, så du kan nyde 
godt af fordele som; mindre 
rengøring, længere levetid på 
dine installationer og hvideva-
rer samt blødere vasketøj, hår 
og hud. 

AQA Guard Wireless Sensor 
beskytter dit hjem mod vand-
skader med en trådløs og batteri-
løs fugtsensor fra BWT. Du kan 
koble op til 10 fugtsensorer 

sammen og placere dem ved 
vandinstallationerne i dit hus.

BWT FILTERKANDE TIL 
DIT KØLESKAB

Forvandler dit postevand til 
smagsfuldt magnesium mineral-

vand. Filtret i filterkanden 
fjerner kalk, bly og kobber 
fra vandet og tilføjer 
magnesium, der fremhæver 
smag og aroma i kolde såvel 
som varme drikke. 

VANDFILTER TIL DIT 
VARMEANLÆG

AQA therm vandfiltret leverer 
vand af højeste kvalitet, der 
beskytter dit varmeanlæg 
og sørger for at garantien 
opretholdes i forhold til 

producentens forskrifter. 

 

POOLROBOTTER TIL 
DIN SWIMMINGPOOL

HÅNDSPRIT TIL 
DAGLIGT BRUG

BWT’s serie af poolrobotter 
leverer upåklagelig rengøring 
af din pool - 
krystalklart vand og 
pletfrie overflader 
uanset materiale. 

BWT Corades håndsprit kombinerer 
en høj hygiejne og sikkerhed 
med kosmetisk hudpleje og en 

forfriskende duft. Håndsprittens 
dråber udtørrer ikke dine 
hænder, men efterlader dem 
bløde og fulde af duft. Føl 
forskellen - selv ved hyppigt 
brug. 

VANDFILTER TIL DIN VANDHANE FOR 
EKSTRA SMAG, SIKKERHED OG HYGIEJNE

AQA drink vandfiltre til din vandhane 

installeres under køkkenvasken og optimerer 

dit drikkevand. Vi har vandfiltre til enhver smag 

- uanset om du drømmer om mere smagfuldt 

magnesium mineralvand eller drikkevand uden 

sprøjtegift og bakterier i drikkevandet. 

SCAN  
QR-KODEN. 

FIND DIN BWT 
LØSNING PÅ  
shop.bwt.dk



F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

bwtvand.dk

BWT Danmark
Geminivej 24, 2670 Greve

 +45 43 600 500
 kundeservice@bwt.dk
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