Változtasd a
csapvizedet
Magnesium
Minerlized
vízzé!
A LEGJOBB, AMI A CSAPVIZEDDEL
TÖRTÉNHET - SZERINTÜNK .

bwtviz.hu

Az eldobhatótól az
újrahasználhatóig vezető út.
A BWT a „For You and Planet Blue“
célkitűzésének szellemében kifejlesztett
egy szinte törhetetlen, sokoldalúan használható ivóvizes kulacs sorozatot, hogy
magaddal vihesd a a frissítő, Magnesium Minerlized vizet a munkába, iskolába,

újratölthető

ELDOBHATÓ HELYETT

Film a BWT
palackmentes övezetről

vagy sportoláshoz. A BWT kulaccsal gyerekjáték útközben is eleget inni.

Magnesium
Mineralized Víz

A vízkezelés lelke:
szabadalmaztatott
BWT szűrés technológia

A BWT Magnesium Mineralized Water Protect
Care szűrőpatron csökkenti az olyan íz- és illatrontó anyagok, mint a klór, valamint az olyan nehézfémek, mint a réz, az ólom és a nikkel men�nyiségét.* Beépített ultraszűrő membránja a
-
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MAGNÉZIUM
ÍZÉLMÉNY
HŰTÖTT
SZÉNSAVAS
HIGIÉNIKUS RENDSZER
KÉNYELEM egy gombnyomásra

baktériumok 99,9999%-át kiszűri és csökkenti a
mikroműanyagok mennyiségét. A szűrt vizet a
szabadalmazott BWT Mg2+ technológiának köszönhetően többlet magnéziummal látja el** a
kiváló ízélmény elérése érdekében.

B W T S Z Ű R Ő PAT R O N O K
Film a
BWT szűréstechnológiáról

BWT PENGUIN 2,7 L

BWT AQA DRINK PURE

Innovatív vízszűrési technológia kiváló (v)ízélmény, az optimális vízminőség, a kényelem
és a környezetvédelem érdekében. A kancsó
lelke a Magnesium Mineralized vízszűrő betét,
amely csökkenti a csapvízben előforduló ízés illatrontó anyagokat, mint a klór, valamint
az olyan nehézfémek, mint a réz, az ólom és
a nikkel mennyiségét*, illetve a víz keménységét, és emellett magnéziumot juttat** a szűrt
vízbe.

Magnesium Mineralized víz egyenesen a csapból komplett szettben. BWT Magnesium Mineralized Protect vízszűrővel szállítjuk, mely
csökkenti az íz- és illatrontó anyagokat (klór),
valamint az olyan nehézfémek, mint az ólom
mennyiségét*. Eltávolítja a vízkövet okozó anyagokat is, hogy így megvédje az Ön háztartási
készülékeit. A szűrt vizet a szabadalmazott BWT
Mg2+ technológiának köszönhetően többlet
magnéziummal látja el**.

▪ akár 80 db 1,5 literes eldobható palackot
is megtakaríthatsz szűrőnként
Film a BWT Penguin
szűrőkancsóról

Film a BWT AQA
drink Pure-ról

HOZZON KI TÖBBET CSAPVIZÉBŐL!

AQA drink Pure
előnyei

Akció

opban
BW T Websh
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sá
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nő
törté
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„LOFT“

„URBAN“
„C“

+ Magnesium Mineralized víz közvetlenül a csapból
+ kiváló (v)ízélmény
+ hatékony vízkő elleni védelem háztartási készülékei
számára
+ nem kell több műanyag palackos vizet cipelni
+ környezetbarát és pénztárca kímélő
+ nem kell elektromos hálózatra csatlakoztatni
+ eredeti BWT AQA DRINK szűrőpatronnal
üzemeltethető

Friss, Magnesium Mineralized víz

KÖZVETLENÜL AZ ÖN KONYHAI CSAPJÁBÓL!

AQA drink Pure típusok
BWT AQA DRINK PURE C

▪ prémium minőségű háromutas csap a GROHE-től (C kimenet)
▪ Magnesium Mineralized Water Protect MP200 vízszűrő
szűrőfejjel
▪ Magnezium Mineralized víz közvetlenül a konyhai csapból
▪ AQA Monitor LED gyűrű a szűrőcsere jelzésére
▪ szűrőnként 600 liter szűrt víz

BWT AQA DRINK PURE URBAN

▪ prémium minőségű GROHE csaptelep C kimenettel
▪ Magnesium Mineralized Water Protect MP200 vízszűrő
szűrőfejjel
▪ Magnezium Mineralized víz közvetlenül a konyhai csapból
▪ szűrőnként 600 liter szűrt víz

.HELYI
.ÍZLETES
.EGÉSZSÉGES
.FELELŐS

Akció

opban
BWT Websh
rlás
történő vásá
esetén

BWT AQA DRINK PURE LOFT

▪ kiváló minőségű GROHE csaptelep L alakú kifolyóval és
kihúzható zuhanyfejjel
▪ Magnesium Mineralized Water Protect MP200 vízszűrő
szűrőfejjel
▪ Magnezium Mineralized víz közvetlenül a konyhai csapból
▪ szűrőnként 600 liter szűrt víz

Szűrőcsere jelző AQA monitor

Egy csapkétféle víz

A BWT AQA monitor segítségével, amely
egy programozható számlálóegység,
egy pillanat alatt ellenőrizheti a szűrőpatron kapacitását. A mosogató alá van felszerelve, és egy átfolyásmérőn keresztül
csatlakozik a szűrőhöz. A szűrőkapacitás
a számlálóegységen a vízkeménységhez
és a szűrő használati idejéhez viszonyítva beállítható. A kijelző bármikor megmutatja az aktuális szűrőkapacitást. Egy
hangjelzés jelzi, hogy mikor kell a szűrőt
kicserélni.

A kiváló minőségű Grohe csaptelep nemcsak minden konyha vizuális eleme, hanem sok kiváló műszaki tulajdonsággal is
rendelkezik. A különálló vízcsöveknek köszönhetően, az Ön igényei szerint eldöntheti, hogy Magnesium Mineralized vizet
szeretne inni, vagy szűretlen csapvízre van
szüksége – például mosogatáshoz. Így a
szűrőkapacitás ideálisan kihasználható.

HOZD LÉTRE SAJÁT

palackmentes

ÖVEZETEDET:

Otthon, a munkahelyeden
és edzőteremben!
BWT AQA DRINK PRO 20 CAS
VÍZADAGOLÓ

Film az AQA drink
Pro 20 -ról

Szénsavmentes, hűtött vagy szénsavas szűrt Magnesium Mineralized víz egyszerűen egy gombnyomással. Magnesium Mineralized Protect Care vízszűrővel szállítjuk, mely hatékonyan csökkenti az íz- és
illatrontó anyagokat (klór) és az esetlegesen előforduló nehézfémeket (ólom) a vízből*, megvédi a vízkőtől a berendezéseit. Az ultraszűrőnek köszönhetően
baktériumok 99,9999%-át kiszűri és csökkenti a mikroműanyagok mennyiségét. A szűrt vizet a szabadalmazott BWT Mg2+ technológiának köszönhetően
többlet magnéziummal látja el**.
▪ asztali és szabadon álló változatban
▪ akár 5000 db 0,5 literes eldobható palackot
takaríthatsz meg szűrőnként

+ 30 NAPOS
VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA***
* A csökkentés mértéke függ a kezelendő vízben lévő koncentráció mértékétől.
** Mennyisége függ a kezelendő víz vízkeménységétől.
*** A garancia kizárólag a BWT AQA DRINK PRO 20 CAS vízadagoló berendezésekre vonatkozik. A visszavásárlási garanciát akkor tudja az ügyfél érvényesíteni, ha a BWT AQA DRINK PRO
20 CAS vízadagoló berendezés üzembe volt helyezve a BWT képzett szakembere által, és
megtörtént az online termék regisztráció.
A garancia további feltétele, hogy a berendezés sérülésmentesnek kell lennie, és az eredeti
csomagolást meg kell őriznie az ügyfélnek. A 30 napot a berendezés üzembehelyezésétől
számoljuk. A garancia csak a termék vételár visszatérítésére vonatkozik, egyéb (szerelési,
üzembehelyezési) költséget nem áll módunkban megtéríteni. A vételár megtérítése a vásárlást igazoló számla alapján történik meg.

BEST WATER HOME –

BWT Applikáció

A Te személyes víztanácsadód
Az új BWT Best Water Home App segítségével
bármikor rendelkezésedre állhat minden információ a Te BWT AQA drink termékedről mobil eszközön, mint például okostelefonodon vagy táblagépeden keresztül.
Élvezd a következő szolgáltatások előnyeit:
▪ Emlékeztető karbantartásra és tisztításra
▪ Emélkeztető a használathoz szükséges anyagok mint például a szűrő utánrendelésére
▪ Egyszerű áttekintés BWT termékeidre
▪ Gyors és hozzáértő segítség szervizeléskor

BWT Best Water Home
Download!

LEGYÉL TE IS

Nagykövet
A rózsaszín sporthősök a téli sportokban, a motorsportokban és a futballban eredményeikkel nem csak
örömet szereznek. Ők a Magnesium Mineralized víz
nagykövetei. Egy mozgalom a nagyobb regionalitásért, felelősség-vállalásért, vitalitásért és ízért.

Sergio Pérez

Svájci sícsapat

Légy olyan, mint Ők!

Ryōyū Kobayashi

Tatiana Calderón

Ivóvíz optimalizálás

A TE IGÉNYEIDRE SZABVA
Magnesium Mineralized víz irodai, illetve otthoni használatra - többféle kivitelben
Változtasd a csapvizedet Magnesium Minerlized vízzé a BWT AQA drink víztisztítóival.
A legjobb, ami a csapvizeddel történhet - szerintünk.

szűrőkancsók

Konyhapultba építhető vízszűrők

ivóvíz automaták

A kezelendő csapvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait.

Keresd termékeinket a www.bwtviz.hu/shop oldalon!

