BWT, aki a vízről gondoskodik.

BWT AQUABOY VÍZSZŰRŐ
Ne cipekedjen, szűrje helyben

• Ha a BWT AQUABOY víztisztítóját választja, Önnek
mindig rendelkezésére áll konyhájában a kiváló
minőségű, szűrt víz: az ultraszűrő friss, zamatos
vízzé alakítja át a vezetékes vizet.
Környezetbarát

• Nem kell többé nehéz palackokat hazacipelni,
tárolni, szelektíven gyűjteni!

• Szerelje be konyhájába az Aquaboy ultraszűrő

készüléket, hogy folyamatosan biztosítani tudja
a frissítő, megfelelő minőségű, zamatos vizet
családja számára!
A készülék a 201/2001-es ivóvízminőségi kormányrendeletben
foglaltaknak megfelel, ANTSZ engedéllyel rendelkezik. Kérjük, a
használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és az abban leírtakat
a megfelelő üzemeltetés érdekében tartsa be!

BWT Hungária Kft.
2040 Budaörs, Keleti u. 7.
Tel.: 23/430-480;
E-mail: bwt@bwt.hu
Ingyenesen hívható zöld számunk: 80/205-299
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JAVÍTJA A CSAPVÍZ
ÍZÉT, SZAGÁT
ÉS MINŐSÉGÉT!*
BWT AQUABOY VÍZSZŰRŐ

bwt.hu

KONYHAPULT ALÁ BEÉPÍTHETŐ
VÍZTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK
• Mosogató alá, a konyhapultba beszerelhető
ultraszűrő készülék

• Kiveszi a vízből a kellemetlen íz-és illatrontó anyagokat
• Visszatartja a baktériumok 99,99%-át, és csökkenti a
mikroműanyagok mennyiségét

• A szervezetünk számára értékes ásványi anyagok a szűrt
vízben maradnak

KRISTÁLYTISZTA ÉS BIZTONSÁGOS
A BWT Aquaboy vízszűrő készülék a normál csapvizet
kiváló minőségű szűrt vízzé varázsolja konyhájában.
Az alapos és megbízható utószűrésnek köszönhetően
csökkenti az illat- és ízrontó anyagokat (pl. klór) a
vízből és higiéniai védelmet biztosít.
A BWT aquaboy szűrőpatron olyan ultraszűrőt
tartalmaz, amely képes kiszűrni a milliméter százezred
részénél nagyobb részecskéket a vízből. Ilyenek
például a baktériumok (99,9%-a).

Előnye, hogy megőrzi a szervezetünk számára fontos
ásványi anyagokat. Ezáltal nem változtatja meg a víz
kémiai egyensúlyát, megőrzi eredeti kémhatását.
A készülék mosogatópult alá beépíthető,
a mosogatóra szerelt kis csap segítségével
lehet szűrt vizet engedni.

Használjon konyhájában kristálytiszta, zamatos és biztonságos szűrt vizet!

KÖRNYEZETBARÁT ÉS
GAZDASÁGOS
A BWT aquaboy ultraszűrő beépítésével Önnek
nem kell többé nehéz ásványvizes palackokat
hazacipelni, gondoskodni a tárolásukról és a szelektív
hulladékként való gyűjtéssel bajlódni.
Nem terhelik környezetünket az üres műanyag
palackok, megszűnik a visszaváltható palackok
tisztításából származó vízpazarlás.
A szűrőpatront a vízminőségtől függően 3-6 hónap
után kell cserélni.
Ezzel Ön megkíméli környezetét és pénztárcáját.

*Amennyiben van a vízben íz- és illatrontó anyag (pl. klór).

