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Rene fliser og klinker
på badeværelset
Rengøring af køkkenet
bliver lettere
En investering for
dig og miljøet
Forlæng levetiden på
dine hvidevarer

Vink farvel til bekymringerne
Få en 2 års gratis tryghedsaftale
Når du registrerer dit nye blødgøringsanlæg, får du automatisk
en to års gratis Trygheds Plus aftale. På den måde skal du hverken
bekymre dig om kalk eller uforudsete udgifter.
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Udvidet produktgaranti
Gratis telefonisk support (hverdage)
Gratis reservedele ved servicebesøg
Alle drifts- og funktionsfejl på anlægget er dækket
Alt arbejde udført af BWT’s serviceteknikere
Valgfri velkomstgave når du registrerer dit anlæg
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Det får du med en Tryghed Plus aftale:
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Halvér sæbeforbruget
og skån miljøet

G

Få glansfuldt hår og
bløde hænder

Mød os på de sociale medier
 www.facebook.com/bwtdk
 www.instagram.com/bwtdk
 www.linkedin.com/company/bwtdk
 www.youtube.com/bwtvand

Beskyt dit
hjem med
BWT vand

Registrér dit anlæg nu og vink farvel til bekymringerne!

www.mit.bwt.dk

Om BWT danmark

Landsdækkende BWT service

Vand er vores mission, og siden 1975 har BWT i Danmark behandlet vand
til professionelle og private. Derfor kan vi med stolthed kalde os for
vandeksperter på alle områder. Med silkeblødt BWT vand i din vandhane er du
og dit hjem i trygge hænder.

Med landsdækkende service og et netværk bestående af egne BWT
serviceteknikere med høj faglighed, står vi altid klar med en hjælpende hånd.
Vi tilbyder to typer tryghedsaftaler, hvor du frit kan benytte dig af vores
service og ekspertise afhængigt af dit behov.
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En investering for
dig og miljøet

Vid ste du, at...
efter et bad i blødt
vand, optager
din hud bedre din
fugtighedscreme,
og hudens naturlige
olier bibeholdes.

Med BWT vand investerer du ikke alene
i dit hjem, du køber også en nemmere
hverdag og mere tid til dig selv. I din nye
hverdag er det slut med stive håndklæder
og tilkalkede vandhaner.

Vid ste du, at...
tøjet bliver meget
blødere uden
kalkholdigt vand.
Det er kalk i vandet,
der gør tøjet stift
efter vask.

Gør som familien Baes
Rengøringen er blevet en leg, efter at familien Baes fik
installeret et blødgøringsanlæg. Det kalkfrie vand bevarer
også farverne i tøjet og holder håndklæderne bløde.
”I vores familie med to voksne og
to teenagedøtre er der travlt i
badeværelset, og vaskemaskinen kører
for fulde omdrejninger. Tidligere var det
nærmest umuligt at komme til bunds i de
kalkaflejringer, der opstod i brusekabinen
og på armaturerne, og vores tøj blev stift
og fik hurtigt et kedeligt, forvasket og
gråligt udseende.
Efter vi fik installeret et blødgøringsanlæg

fra BWT, har vi kunnet lægge kalkfjerner
og skuresvampe fra os, for nu kan vi jo
bare rengøre badeværelset med en klud,
og bagefter er der intet at se. Ingen
gråhvide skjolder eller aflejringer. Og tøjet
har fået sine skarpe farver og blødhed
igen. Jeg kan slet ikke forstå, at vi har
kunnet leve uden. Det er vildt lækkert.”
Marie-Louise Baes,
indehaver af et AQA basic anlæg

Rengøringen er ikke længere hårdt
arbejde, og dit vasketøj bliver mærkbart
blødere og bevarer farverne. Med BWT
vand bliver din hverdag nemmere, og
fordelene er mange.

Hvad vil en hverdag uden
kalk betyde for dig?
Besparelserne er også til at tage og
føle på, når dine husholdningsapparater
bruger mindre energi, men er mere
holdbare, fordi kalkaflejringerne ikke
længere trænger sig på.
Også miljøet nyder godt af investeringen,
da du med blødgjort vand kan halvere dit
forbrug af sæbe og rengøringsmidler.
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Nem drift med

SANITABS
BWT anlæg er afhængig af
fødevaregodkendt SANITABS
salt for at kunne levere
kalkfrit vand. SANITABS både
renser og desinficerer dit
blødgøringsanlæg.
Mængden af kalk i vandet
afgør, hvor ofte du skal påfylde
SANITABS salt.
Du kan beregne dit saltforbrug
på www.mit.bwt.dk

Ønsker du silkeblødt og kalkfrit
BWT vand i hele hjemmet?
Test hårdhedsgraden i vandet med kalktesten
og se, hvor meget kalk du har i vandet.

Hvad viser din kalktest?
Viser din kalktest middelhårdt til meget hårdt vand, kan det være
en god ide at beskytte dit hjem mod kalk. Bestil et tilbud og få
glæde af silkeblødt BWT vand i hele huset.

www.bwtvand.nu

Med et blødgøringsanlæg kan du
nyde det silkebløde og kalkfrie vand.
Anlægget kan indstilles til at levere en
hårdhedsgrad helt ned til 0. Vi anbefaler
dog, at blødgøringsanlægget indstilles
til en hårdhedsgrad på 6. Det gør det
nemmere at skylle sæben af hænder, krop
og tøjet i vaskemaskinen.

Når du har blødgjort vand, reduceres
besværlig afkalkning til et absolut
minimum. Efter længere perioder helt
uden rengøring kan der dog forekomme
mindre aflejringer. Kalken kan nemt
holdes nede uden brug af skrappe
rengøringsmidler, og kan klares med en
mild rengøring.
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AQA basic eller life?
BWT’s blødgøringsanlæg fås i to forskellige
størrelser. Hvorvidt du skal vælge et AQA basic
eller AQA life anlæg afhænger i høj grad af
husstandens vandforbrug og forbrugsmønster.
Læs mere på www.bwtvand.nu

Sådan aflæser du kalktesten
Aflæsning

Hårdhed (°dH)

Betegnelse

0-3
4-7
7 - 14
14 - 21
21 +

Meget blødt
Blødt
Middelhårdt
Hårdt
Meget hårdt

Sådan bruger du kalktesten

1

Fjern kalktesten fra
emballagen

2

Nedsænk strippen
i vandet i et sekund

3

Ryst overskydende
vand af strippen

4

Aflæs hårdhedsgrad
efter et minut

