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ARTYKU  PROMOCYJNY HYDROPATH

Dlatego warto wybra  elektronicz-
ny uzdatniacz wody HydroFLOW 
z technologi  Hydropath.

Zalety technologii Hydropath i wody 
uzdatnionej przy pomocy zmiennego sy-
gna u fali elektrycznej.

Smak wody jest niezmieniony.
Woda nie jest pozbawiona zdrowych 

minera ów (wap , magnez).
Je eli woda surowa zawiera jony ma-

gnezu, to uzdatniona przy pomocy urz -
dzenia HydroFLOW jest idealna do zapa-
rzenia intensywnej i aromatycznej kawy.

Uzdatniona woda nie jest agresywna 
w stosunku do materia ów z jakich wyko-
nywane s  instalacje (np. mied , mosi dz, 
stal).

W instalacjach nie powstaj  twarde 
osady kamienia kot owego, a istniej ce s
usuwane.

Urz dzenie HydroFLOW s38 dezynfe-
kuje wod  i usuwa osady biofilmu z insta-
lacji.

Koszt uzdatnienia wody jest niewielki. 
W ci gu roku cznie nie przekracza 4 z .

Trwa o  urz dze  HydroFLOW wynosi 
ponad 20 lat i w tym okresie urz dzenia – 
nie wymagaj  obs ugi oraz serwisowania.

Nie pojawiaj  si  agresywne cieki.
Do zamontowania urz dzenia wymaga-

na jest bardzo niewielka ilo  miejsca 
(15 × 10 × 3 cm).

Urz dzenia HydroFLOW hs38 
i HydroFLOW s38, to najbardziej zaawan-
sowane technologicznie uzdatniacze 
wody, które nie tylko nie zmieniaj  i nie 
pogarszaj  sk adu chemicznego wody, 
co niew tpliwie jest wa ne dla korzysta-
j cych z wody spo ywczej, ale równie
trwale zabezpieczaj  instalacje i urz dze-
nia w domu przed osadami i korozj .

Technologia Hydropath to nowe po-
dej cie do uzdatniania wody. Nie wyma-
ga rodków chemicznych, serwisowania, 
kontroli, ci cia rur i nie u ywa setek li-
trów wody do regeneracji. Koszt naby-
cia i instalacji urz dze  HydroFLOW jest 
ni szy ni  zakup i monta  przez fachow-
ca zmi kczacza wody. Ka dy u ytkownik 
w ci gu kilku minut sam mo e zainstalo-
wa  uzdatniacz HydroFLOW. Urz dzenia 

te maj  niewielkie rozmiary i chroni  in-
stalacje o d ugo ci nawet do 180 metrów 
bie cych. 

Uzdatniacz mo na zamontowa  na do-
wolnie wybranym odcinku rury. Mo e to 
by  rura za wodomierzem lub przed kot em. 

Setki tysi cy w a cicieli domów jed-
norodzinnych, w których zainstalowa-
no urz dzenia HydroFLOW, nie musz
ju  obawia  si  o to, e na kranach poja-
wi si  twardy osad kamienia kot owego 
oraz tego, e po roku lub dwóch zawory 
w baterii azienkowej lub kranowej ule-
gn  uszkodzeniu na skutek odk adania si
osadów mineralnych. 

Czyste powierzchnie wymiany cie-
p a w kotle, bojlerze, wymienniku ciep a
oraz pozbawione twardych zacieków wan-
ny, kabiny prysznicowe to efekt dzia ania 
technologii Hydropath. 

Koniec z kompromi-
sami. Mi kka woda 
pozbawiona mine-
ra ów jest zalecana 
przy eksploatacji 
niektórych urz -
dze , ale niezalecana 
dla ludzi jako woda 
spo ywcza. Twarda 
woda zawieraj ca 
minera y, uzdat-
niona technologi
Hydropath pozostaje 
tward , ale nie spra-
wia problemów eks-
ploatacyjnych.

Bezobs ugowy, niechemiczny uzdatniacz wody do domu jednorodzinnego
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