
Nu kan du nyde gourmet vand direkte fra vandhanen
Drømmer du om magnesium mineralvand? Drømmer du om at beskytte din kogende vandhane og husholdningsappa-

rater mod kalk? Ønsker du at vinke farvel til besværet med at indkøbe og slæbe flaskevand? Og værne om vores miljø 

ved at undgå tomme plastflasker. Eller om at tilbyde familien sundt vand fra vandhanen? BWT vandfiltre er til dig, 

der ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på vandet fra din vandhane. Med et BWT vandfilter installeret under køk-

kenvasken, skal du ikke længere gå på kompromis med dit vand. Uanset om du bor i lejlighed eller hus, har du altid 
adgang til friskt filtreret vand fra din vandhane.

BWT aktivt kulfilter
Gå ikke glip af den mærkbare forskel med et aktivt kulfilter. Uønskede smags- og 

lugtforstyrrende stoffer reduceres, ligeså vel som sprøjtegifte. Vandet efterlades med 

en ensartet vandkvalitet, der kan nydes med god samvittighed. Det kræver ingenting, 

da kulfiltret kan kobles direkte til din eksisterende vandhane.

BWT kalkfilter + MAGNESIUM 
Vandfiltret reducerer kalk og tilføjer magnesium for ekstra smag og aroma. Vælg dette 

filter, hvis du ønsker at beskytte dine husholdningsapparater eller kogende vandhane 

mod kalk. Smagen vil også være mærkbart forbedret og kommer til sin ret i både 

varme og kolde drikke. 

Berig din hverdag  
med friskt filteret  
vand i vandhanen

Ideel til 
kogende  

vandhaner

Passer til alle 
vandhaner



FÅ UBEGRÆNSET ADGANG TIL FILTRERET VAND 
- DIREKTE FRA DIN VANDHANE  
BWT vandfiltre installeres under køkkenvasken og tilsluttes vandhanen. Vælger du et kalk-
filter +MAGNESIUM, anbefaler vi en vandhane, som skelner mellem varmt vand, filtreret og 
ikke-filteret koldt vand. BWT aktivt kulfilter kan kobles til din eksisterende vandhane.

Hvad med det praktiske?
Det er nemt at få BWT vand i din vandhane. Alle kan få et vandfilter installeret - uanset om det er i villa, lejlighed  
eller sommerhus.

Installationen kan BWT eller din installatør stå for, men du kan også selv montere vandfiltret på din vandhane med 
vores simple guide. Derudover tilbyder BWT en abonnementsordning, så du kan udskifte filtret i tide og opretholde en 
konstant høj hygiejne i dit drikkevand. 

BWT vandfilterDu kan vælge at tilkøbe en 
vandhane til dit BWT filter.
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– PESTICIDER 

– MIKROPLAST

– TUNGMETALLER

– KLOR 

– KALK

+  MAGNESIUM

bwt.dk


