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Magnesium Mineralized Water Protect Care Filter Water Care

MPC400 MPC500 TC200 Típus

Mg-technológia + vízkő elleni védelem + ultraszűrés ultraszűrés + Aktívszén Jellemzők

 - Magnesium Mineralized technológia: 
Magnézium pótlása a kiváló ízélményért

  Klór csökkentés

 - Vízkő elleni védelem

 
Csökkenti a mikroműanyagok &  
baktériumok mennyiségét

1600 2.250 (19) 8.000 (67) Kapacitás l-ben 12 °nk esetén (naponta*) 

meleg /hidegvizes alk. meleg /hidegvizes alk. Teljes fogyasztás Kapacitás számolva

500 527 385 Magasság - mm (szűrőfejjel)

130 147 88 Átmérő - mm

AQA drink Pro 20 & AQA drink Pure AQA drink Pro 20 &  AQA drink Pure
előkezelt vízzel/ nagyon lágy vízzel

Használható együtt
(kombinációban)

812595 812596 812655 Cikkszám

Magnesium Mineralized Water Protect Care
Ivóvíz optimalizálás: csökkenti a lebegő részecskéket, 
az íz- és illatrontó anyagokat, mint például a 
klórt. A beépített ultraszűrő membrán csökkenti a 
mikroműanyagokat és visszatartja a baktériumok 
99,9999%-át. Az eredmény higiéniai biztonság  
és finom íz. 

Filtered Water Care
Ivóvíz optimalizálás: csökkenti a lebegő részecskéket, 
az íz- és illatrontó anyagokat, mint például a klórt. 
A beépített ultraszűrő membrán csökkenti a mikro-
műanyagokat és visszatartja a baktériumok 99,999% -át, 
a maximális higiéniai biztonság érdekében. Lágy vagy 
részlegesen lágyított vízhez ajánlott.

Vitalitás
A víz sokkal fontosabb,  
mint elsőre gondolnánk

Felelősség
Kortyról kortyra egy  
jobb Világért

*  A zárójelben feltüntetett érték = napi kapacitás féléves karbantartás és 20 havonta munkanap esetén

+ MAGNÉZIUM

- NEHÉZFÉMEK

- KLÓR

- VÍZKŐ

- BAKTÉRIUMOK

- KLÓR

- BAKTÉRIUMOK,
  MIKROMŰANYAGOK



Magnesium Mineralized Water Magnesium Mineralized Water
Protect

Típus M300 MP200 MP400

Jellemzők Mg-Technológia Mg-Technológia + vízkő elleni védelem

Magnesium Mineralized technológia: 
Magnézium pótlása a kiváló ízélményért  

Klór csökkentés  

Vízkő elleni védelem - 

Csökkenti a mikroműanyagok & 
baktériumok mennyiségét - -

Kapacitás l-ben 12 °nk esetén (naponta*) 3 330 600 (5) 2100 (17)

Kapacitás számolva Hidegvizes alkalmazás Meleg- és hidegvizes alkalmazás

Magasság - mm (szűrőfejjel) 445 385 500

Átmérő mm 110 88 130

Használható együtt
(kombinációban

AQA drink Pro 20 (a Filtered Water 
Care-rel együtt) & AQA drink Pure AQA drink Pure

Cikkszám 812592 812656 812658

Magnesium Mineralized vízszűrési technológia

Magnesium Mineralized 
Water Protect
A kiváló ízű Magnesium 
Mineralizer vízért és a megbízható 
vízkővédelemért. Fókuszban a 
hidegvizes alkalmazás, a meleg 
italok előkészítése és a készülékek 
vízkővédelme.

Együtt többet  
tehetünk

Ízélmény
Magnéziummal 
Kiváló ízű víz

Elérhető
Elérhető közelségben, 
ami igazán jó

*  A zárójelben feltüntetett érték = napi kapacitás féléves karbantartás és 20 havonta munkanap esetén

+ MAGNÉZIUM

- NEHÉZFÉMEK

- KLÓR

+ MAGNÉZIUM

- NEHÉZFÉMEK

- KLÓR

- VÍZKŐ

Magnesium 
Mineralized Water 
A Magnesium Mineralised víz tiszta 
élvezetéhez. Kifejezetten hidegvizes 
alkalmazáshoz fejlesztették ki. 
Nagy kapacitású vízszűrő.

Magnesium Mineralized 
Water Protect
A kiváló ízű Magnesium Mineralized vízért és 
a megbízható vízkővédelemért. Fókuszban 
a hidegvizes alkalmazás, a meleg italok 
előkészítése és a készülékek vízkővédelme.



Ez a kompakt, nagy teljesítményű készülék tökéletes  
választás a közepes vízfogyasztási igényű területekre.  Az 
egyedülálló BWT magnézium szűrési technológiával és a 
beépített UV-technológiával az AQA drink Pro 20 vízada-
goló kiváló ízélményt és higiéniát biztosít.

A BWT vízadagolóival nemcsak egy készüléket vásárol, 
hanem sokkal többet: kiváló vizet magának és környeze-

tének.  A BWT márkaszervizével szorosan együttműködve 
teljeskörű ellátást biztosít a nagyobb biztonság, higiénia 
és kényelem érdekében. 

Csak nyomja meg a gombot, élvezze az ízeket –  
a többiről mi gondoskodunk!

AQA drink
Pro 20 
vízadagoló

Teljeskörű-Szerviz Teljeskörű-Biztonság
BWT szakértelem BWT rendszerhigiénia

A bizalom jó,
hatékony védelemmel a megbízható (v)ízélményért!

Baktériumok és mikro- 
műanyagok ultra- 

szűrése a bemenetnél

UV-fertőtlenítés  
a kifolyásnál

Kifinomult rendszer:   
fertőtlenítés,  

tisztítás és szerviz

Szállítás, telepítés és 
üzembehelyezés

Oktatás és
kezelési útmutató

Országos  
szervizpartner hálózat

FRISSÍTŐ 

UF

UV

 



Higiénia és karbantartás 
Annak érdekében, hogy minden nap friss Magnesium Mineralised vizet fogyaszthasson, az AQA drink vízadagoló automatákat meghatározott 
időközönként szükséges karbantartani és tisztítani. A BWT ehhez megfelelő szervizszolgáltatást biztosít az ország egész területén.

Félévenkénti BWT-Higiéniai szerviz*: BWT szakemberek által

Tartalmazza: kiszállást, munkaidőt, fertőtlenítést, tisztítást és a beépített BWT szűrő és UV fertőtlenítő cseréjét.

*Karbantartást kizárólag csak a BWT szakemberei vagy BWT AQAMester végezhet

1) A CO2 patron nem része a szállítási egységnek, a megrendelőnek külön kell gondoskodnia róla.

AQA drink Pro 20 asztali vízadagoló
teljeskörű BWT szervizzel

Tartalmazza a szállítást, telepítést, üzembe 
helyezést, oktatást a higiéniai biztonság 
és a kiváló íz érdekében.

AQA drink Pro 20 álló vízadagoló
teljeskörű BWT szervizzel

Tartalmazza a szállítást, telepítést, üzembe 
helyezést, oktatást a higiéniai biztonság 
és a kiváló íz érdekében. 

A csomag tartalma:
 » AQA drink Pro 20 vízadagoló

 » AQA drink beszerelési készlet

 » AQA drink beszerelési készlet CO2 partonhoz1

 » BWT szűrési technológia ultraszűrővel (Standard MPC 500)

 » BWT Magnesium Mineralized szűrőfej

 » BWT teljeskörű szerviz

A csomag tartalma:
 » AQA drink Pro 20 vízadagoló

 » AQA drink Pro 20 szekrény

 » AQA drink beszerelési készlet

 » AQA drink beszerelési készlet CO2 patronhoz1

 » BWT szűrési technológia ultraszűrővel (Standard MPC 500)

 » BWT Magnesium Mineralizer szűrőfej

 » BWT teljeskörű szerviz

AQA drink Pro 20 CAS

Jellemzők Kompakt kialakítás, szivárgás elleni védelem, még alacsony vízigény 
esetén is

Ajánlott alkalmazási terület Kis irodák, recepció és váróhelyiség

Ajánlott felhasználók száma
1–20 személy,  nagyobb vízigényű területekre (pl.: étkezők, tárgyalóter-
mek előcsarnokai) 2 vagy több készülék egymás melleti elhelyezésével 
biztosíthatja a csúcsidőket és a maximális biztonságot.

VÍzfajták C – hideg / A – szobahőmérsékletű / S – szóda

Vízhőmérséklet 4 – 12°C

Teljesítménye a hűtött mentes vagy szénsavas víz esetén 20 l/h

Teljesítménye a nem hűtött menes víz esetén > 100 l/ h

Asztali készülék méretei (szélesség x magasság x mélység) 230 x 390 x 360 mm

Asztali készülék súlya 17 kg

Álló készülék méretei (szélesség x magasság x mélység) 230 x 1190 x 360 mm

Álló készülék súlya 29 kg

UVUF UVUF
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AQA drink
Pure

AQA drink 
Pure Urban szett

A csomag tartalma:
 » Magnesium Minerlized Water Protect MP200 szűrő

 » MM szűrőfej 

 » Kiváló minőségű C alakú Grohe csaptelep 

 » AQA monitor LED gyűrűvel

A csomag tartalma:
 » Magnesium Minerlized Water Protect MP200 szűrő

 » MM szűrőfej

 » Kiváló minőségű C alakú Grohe csaptelep

Grohe csaptelepek leírása

Forma C vagy L alakú kifolyó

Szín króm

Anyag fém

Működés elfordítható kifolyó,
egykaros keverő és kiegészítő kar

Rögzítés egylyukú

Szűrési technológia magnézium szűrő MPL500 patron 
esetén (vízkő elleni védelemmel)

Szűrő cseréje A LED-gyűrű / monitor használatával

AQA drink 
Pure C-szett

A csomag tartalma:
 » Magnesium Minerlized Water Protect MP200 szűrő

 » MM szűrőfej 

 » Kiváló minőségű L alakú Grohe csaptelep kihúzható zuhanyfejjel

AQA drink 
Pure Loft szett
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Megnevezés Leírás Cikkszám

BWT To Go Tritan palack
rózsaszín 0,6 l, belső szűrővel 825312

kék 0,6 l, belső szűrővel 825325

BWT Standard üveg kancsó 1,1 l 825316

BWT Kids Special Edition Bottle
rózsaszín 0,375 l 825327

kék 0,375 l 825326

BWT üvegpohár, 6
méret M, 230 ml 825336

méret L, 300 ml 825337

Eldobható helyett újratölthető
A BWT egyedi tervezésű palackjai és üveg kancsói rendkívül megnyerőek. Elegáns, kifinomult formavilág jellemzi a kollekció valamennyi termékét. Valódi, 
esztétikus megoldást kínál az eldobható műanyagpalackok helyett. A BWT a „For You and Planet Blue“ célkitűzésének szellemében kifejlesztett egy törhetet-
len, sokoldalúan használható ivóvizes palack sorozatot. Valamennyi műanyag palack kiváló minőségű TritanTM és BPA mentes anyagból készült. Az üvegsoro-
zatot kifejezetten mindennapi használatra tervezték, irodákba megbeszélésekhez vagy otthon finom vacsorák mellé.

BWT  
Kiegészítők



Felelős választás  
magunkért és a világért

Egy darab Magnesium Mineralized Water Protect Care MPC 
500 szűrővel és a BWT környezetbarát újratölthető palackjaival 
akár 3.333 darab eldobható műanyag palackot is megspórolhat. 
 
Élvezze a Magnesium Mineralized vizet otthonában, az irodában vagy akár 
útközben – attól függően, hogy mikor, hol és hogyan kívánja.

ÖN  
TUDTA …?
MAGYARORSZÁGON 

NAPONTA TÖBB, 

MINT 2 MILLIÓ  

VIZESPALACK  

KERÜL A KUKÁBA!

BWT Hungária Kft.
2040 Budaörs, Keleti utca 7.

  +23 430 480  bwt@bwt.hu

bwtviz.hu


