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BWT Quick & Clean
Filtersystem til reducering af 

kalkaflejringer i bruser og bad
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BWT Quick & Clean –  
Stribefri glans og  
renlighed via tryk på en knap
BWT Quick & Clean beskytter glas, fliser og armaturer i 
bruseren og badet og monteres i en håndevending mellem 
blandingsbatteriet og bruseslangen.  
Man starter rengøringen på knappen!

Efter badet aktiveres BWT Quick & Clean ganske enkelt ved 
et tryk på knappen, og brusevægge, badekar og fliser bruses 
af med 100 % kalkfrit vand.

Resultatet kan ses:
   ingen kalkrester,
   ingen sæberester,
   ingen aftørring,

og altsammen på kort tid uden nogen form for hjælp fra 
rengøringsmidler. BWT Quick & Clean sparer tid og er 
fuldkommen uskadelig for mennesker og miljøet!

BWT Quick & Clean – tekniske data

Tilslutningsgevind (indløb/udløb) ½“

Arbejdstrykområde bar 2 – 8

Indløbsvandtryk, min. bar 2

Vandtemperatur, max. °C 60

Rumtemperatur,  
min. - max.

°C 4 - 40

Rumtemperatur ved  
opbevaring/transport, min. - max.

°C -20 til +40

Driftsposition vertikal

Simpelt tryk på knappen!
Ved brusning passerer vandet filterpat-
ronen indvendigt i filterhylsteret. Efter 
badet aktiveres BWT Quick & Clean 
ved tryk på knappen, rengøringen 
startes altså ganske enkelt ved tryk på 
en lille knap.

Grundet kalkaflejringer og sæberester opstår der grimme af-
lejringer i bruseren, badet samt på brusevægge. Det betyder 
faktisk dobbelt rengøring – først en selv og dernæst bruse-
ren. Afhængig af hårdhedsgrad, dvs. kalkindholdet i vandet, 
skal der rengøres mere eller mindre ofte. 

Bare brus efter!
Med verdensnyheden BWT Quick & 
Clean klares rengøringen næsten af sig 
selv! Bare skyl bruseren, fliserne, 
skillevæggene og armaturerne af, og alt 
tørrer op uden striber. Filtervirkningen 
stopper automatisk, så snart der lukkes 
for vandet.

Nemt uden rengøringsmiddel! 
Afbrusningen med kalkfrit vand sparer 
på de dyre rengøringsmidler og er i 
modsætning til talrige antikalkmidler fri 
for skadelige kemikalier. Ganske enkelt 
fuldstændigt uskadelig for miljø og 
menneske.

Kalk- og sæberester, den 
ubehagelige ledsager

Nem at montere!
BWT Quick & Clean består af et filterhus 
med filterpatroner. Ved sit elegante design 
i høj kvalitet integreres det lille diskrete 
apparat uden besvær i alle bade- og 
brusekabiner. Filteret skal ganske enkelt 
bare monteres imellem blandingsbatteriet 
og bruseslangen.

Rengøring

ved tryk på

en knap

Rengøring vha. tryk på en knap:
Alt rent. Uden kalk.

Beskytter miljøet.
Tidsbesparende.

Enkelt stribefrit rent! 
Det bløde BWT Quick & Clean vand 
garanterer pletfri tørring, helt uden 
aftørring. Bare nyd den hurtige, 
vedvarende glans i badet samt den 
mere fritid.
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BWT HOH A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
tel.: +45 43 600 500
fax: +45 43 600 900
bwt@bwt.dk
www.bwt.dk

BWT Danmark, tidligere HOH Water Technology, blev etableret 
i 1975 og besidder stærke kompetencer indenfor avancerede 
vandbehandlingsløsninger til industri- og forsyningsbranchen, 
hospitaler og klinikker, hotel- og restaurationsbranchen, kaf-
febranchen, svømmehaller, større ejendomme og private 
forbrugere.

I Danmark har vi landsdækkende service, salg og rådgivning 
samt egne produktionsfaciliteter, og er gennem 
mange års erfaring specialister i an-
læg med membran- og ionbytning-
steknologi. 

Vi er eksperter i større skræd-
dersyede løsninger og rådgiver 
kunden således, at projek-
tet tilpasses de specifikke 
behov. BWT har igennem 
alle årene været industri- og 
forsyningsbranchens foretrukne 
leverandør af høj vandkvalitet 
til kritiske applikationer. Vores 
teknologier er baseret på markedets 
højeste standard.

BWT er kendetegnet ved høj kvalitet, 
kreativitet og unikke produkter. Vi ønsker at 
levere fremtidssikrede og optimerede løsninger 
med den bedste vandkvalitet til kundens behov. Vi tror 
på udvikling af miljøvenlige og økonomiske vandbehandling-
sprodukter, der beskytter og bevarer vores blå planet.

Vi tilbyder et bredt standardproduktprogram indenfor vandrensning 
og -filtrering. De mest anvendte teknologier er ionbytning til deminer-
alisering, blødgøring, afkarbonisering, membranteknologi til omvendt 
osmose, mikro-, ultra- og nanofiltrering, ultraviolet lys til desinficering, 
ozon, elektrolyse, elektrodialyse, klorelektrolyse, elektrodeionisering 
og dosering.

Siden 2003 har vi været en del af vandteknologigrup-
pen BWT, som i dag er den førende europæiske 

koncern indenfor vandbehandling og 
består af 70 datterselskaber med 

omkring 3.000 ansatte i alt.

Vores forsknings- og udviklingsteam 
anvender ”state-of-the-art” metoder 
med et mål om, at skabe produkter 
med nyeste processer og materi-
aler, der både passer på miljøet og 
økonomien. I fremtidige udvikling-
saktiviteter er reduktionen af CO2-
udledning en væsentlig faktor og 
nye løsninger udvikles med henblik 

på at minimere driftsomkostninger og 
energiforbrug.

BWT – For You and Planet Blue beskriver 
vores mission om at tage miljømæssigt, øko-

nomisk og socialt ansvar for vores omverden. Vi 
ønsker at forsyne vores kunder og partnere med de bedste 

produkter, teknologier og service, samtidigt med vi yder et positivt 
bidrag til at bevare de globale ressourcer på vores blå planet.

Om BWT – Best Water Technology


