
 

BWT, aki a vízről gondoskodik. 
 

Miért válassza Ön is a BWT vízkezelő berendezéseit? 
Minőségi termékek és innovatív megoldások a vízkezelés minden területén. 
 
 
A BWT, a víztisztító rendszerek piacának vezető gyártója, több mint 25 éve fejleszt és kivitelez innovatív és 
korszerű berendezéseket. Testre szabott, speciális megoldásokat szállít a legkülönfélébb alkalmazási területekhez, 
figyelembe véve az összes ökológiai és gazdasági tényezőt. Komplett szolgáltatásokat kínál a vízanalízistől egészen 
a vízkezelő berendezés üzembe helyezéséig és karbantartásáig. A BWT gondoskodik róla, hogy a víz kezelése a 
legjobb kezekben legyen. 
 
A csapból folyó víz ritkán rendelkezik olyan tulajdonságokkal, hogy alkalmas legyen szakszerű kereskedelmi és ipari 
felhasználásra, hiszen az élelmiszeriparban magas higiéniai és minőségi követelményeknek kell megfelelni, a 
gyógyszeriparban, a kórházakban pedig nagyon nagy tisztaságú vízre van szükség.  
 

A BWT, a víz szakértőjeként gondoskodik a megfelelő minőségről és tisztaságról 
 

JOGBIZTONSÁG  | Önre, mint vízkezelő berendezés üzemeltetőre, nézve kötelezőek a 
vonatkozó jogszabályok, legyen szó ivóvízről (pl. a 201/2001 (X.25.) az ivóvíz 
kormányrendelet ill. a magyar élelmiszer kódex), fűtővízről vagy kazán- és hűtővízről, a 
klímaberendezések vizéről vagy akár a Legionella elleni védekezésről (pl. 49/2015 (XI.6.) 
EMMI rendelet). A jogalkotó szervek itt részben még személyes felelősségről is 
beszélnek. Az ajánlatban szereplő berendezések gyártója és/vagy forgalmazója a BWT 
Hungária Kft., nagykanizsai telephelyén az ISO 9001/2008-as minősítés szerint gyártja, 
illetve szereli össze az elkészült berendezéseket. A BWT-vel biztonságban tudhatja 
magát, hiszen bevizsgált, kipróbált és a piacon legmodernebb technológiákat 
alkalmazó berendezéseket kínál. 
 
MŰSZAKI BIZTONSÁG | A vízkezelő berendezés meghibásodása vagy 
üzemképtelensége, vagy emiatti üzemszünetek minden üzemeltetőre nézve nagy 
kockázatot jelent. A vállalat számos innovációja gyakorlati és üzemeltetési 
tapasztalatokon, valamint folyamatos kutatás-fejlesztési eredményeken alapul. 
Termékeik megtervezése során a legfontosabb szempont a megbízható, hosszú 
élettartamú berendezések előállítása és biztonságos működtetése. Amennyiben 
mellettük dönt, vásárlását követően területi képviselőik, saját szerelő-, és szerviz 
hálózatuk, valamint telefonos ügyfélszolgálatuk munkatársai folyamatosan 
gondoskodnak a teljes körű ügyfél támogatásról. Használja fel a BWT szakmai 
tapasztalatait és csökkentse minimálisra berendezése meghibásodásának kockázatát! 
 
GAZDASÁGI BIZTONSÁG | BWT a költséghatékonyságot is kiemelt prioritásként kezeli, 
ezért vízkezelő berendezéseinek üzemi költségei minimálisak - automata kivitelüknek 
köszönhetően nem igényelnek nagy személyi erőforrás és állandó felügyeletet magas 
üzembiztonság mellett – hogy az üzemeltetés rendkívül hatékonyan és fenntartható 
módon valósulhasson meg. A magas fokú gyártóműhelybe történő előkészítésnek 
köszönhetően a berendezéssor helyszíni beüzemelése rövid időt vesz igénybe.  
 
FENNTARTHATÓSÁG | A víztisztító berendezések biztosítják a magas fokú higiéniát, a 
biztonságot és az egészséget minden olyan területen, ahol az ember a vízzel kapcsolatba 
kerülhet. A társaság megalapítása óta - annak érdekében, hogy a vízkezelés minden 
területén technológiai vezető szerepet töltsön be - a BWT innovációs központjai 
folyamatos kutató-fejlesztő, illetve optimalizáló munkát végeznek, hogy a modern kor 
kihívásainak megfelelve a környezetvédelem és a gazdaságosság szempontjait egyaránt 
figyelembe vevő technológiákat fejlesszenek.  
 


