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Zakup zmiÚkczacza – inwestycja, która siÚ opïaca!
Nowoczesny, oszczÚdny
wbeksploatacji zmiÚkczacz wody
moĝe przynieĂÊ duĝe oszczÚdnoĂci
wbgospodarstwie domowym.
ZmiÚkczacze do wody BWT, to
urzÈdzenia najnowszej technologii
zapewniajÈce peïnÈ wydajnoĂÊ
instalacji wodnej ibgrzewczej oraz
mniejsze zuĝycie Ărodków myjÈcopiorÈcych ibdetergentów.
DLACZEGO WARTO ZMI}KCZAm WOD}
WbDOMU?
Osady wapnia, powstajÈce zbpowodu wysokiej twardoĂci wody, skracajÈ ĝywotnoĂÊ sprzÚtu gospodarstwa domowego oraz
zmniejszajÈ wydajnoĂÊ instalacji wodnej
ibgrzewczej. ZmiÚkczanie wody zapewnia
peïnÈ droĝnoĂÊ ibwydajnoĂÊ instalacji oraz
pomaga zapobiegaÊ awariom.
OSZCZ}DNO¥m PIENI}DZY
Ib¥RODOWISKA NATURALNEGO
TwardoĂÊ wody wpïywa na zuĝycie Ărodków myjÈco-piorÈcych ibdetergentów.
ZmiÚkczona woda to do 50 % mniejsze zuĝycie Ărodków do prania, sprzÈtania ibpielÚgnacji ciaïa.
CZYSTO¥m NA DU¿EJ
Wysoka zawartoĂÊ wapnia wbwodzie powoduje powstawanie nieestetycznych biaïych
osadów na glazurze ibarmaturze ïazienkowej. MiÚkka woda zawiera mniej wapnia,
który wbïazience osadza siÚ wbpostaci plam
ibzacieków, co skutecznie pozwala ograniczyÊ problem osadów. JedwabiĂcie miÚkka,
perïowa woda od BWT to olĂniewajÈca czystoĂÊ bez uciÈĝliwego szorowania ibagresywnych detergentów.
FOR YOU AND PLANET BLUE
– DLA CIEBIE IbDLA ¥RODOWISKA
Twarda woda wymaga uĝywania wiÚkszej iloĂci lub bardziej agresywnych Ărod-

PI}KNO
ZACZYNA SI}

OD PEROWEJ
WODY BWT

ków myjÈco-piorÈcych. Im bardziej miÚkka
woda, tym mniejsze zuĝycie detergentów. MiÚkka, perïowa woda, pozwala chroniÊ Ărodowisko, poniewaĝ zuĝywamy aĝ do
50% mniej Ărodków do prania, sprzÈtania
ibpielÚgnacji ciaïa.
LEPIEJ DBAm NI¿ NAPRAWIAm
WszÚdzie tam, gdzie pïynie lub stoi woda
zawierajÈca wapñ mogÈ powstaÊ osady, które odkïadajÈc siÚ wbpostaci kamienia, skracajÈ ĝywotnoĂÊ sprzÚtu gospodarstwa domowego. JedwabiĂcie miÚkka, perïowa woda
chroni urzÈdzenia przed przedwczesnym
zniszczeniem przez twardÈ wodÚ.
EFEKTYWNE OGRZEWANIE
IbMkDRE OSZCZ}DZANIE
Wraz zbtwardÈ wodÈ przez rury wbdomach
pïynie do 60 kg wapnia rocznie. JeĂli choÊ
czÚĂÊ osadzi siÚ wbprzewodach moĝe spowodowaÊ tzw. „zator wapniowy“. Juĝ dwa
milimetry osadów wapnia na pa nelach
grzewczych, wbbojlerze czy wymienniku ciepïa moĝe zwiÚkszyÊ zuĝycie energii nawet do 20%! MiÚkka, perïowa woda
zawiera mniej wapnia, który moĝe osadzaÊ siÚ wbinstalacji grzewczej. DziÚki
temu, moĝemy zapobiec drogim ibkïopotli-

Wskazówka od specjalisty
Zalecamy zakup zmiÚkczacza ubspecjalisty. Zbuwagi na bezpieczeñstwo ibhigienÚ tylko certyfikowany
instalator powinien programowaÊ oraz uruchamiaÊ urzÈdzenia przeznaczone do wody pitnej.
Rekomendujemy sprawdzenie czy urzÈdzenie ma atest PZH oraz wybór producenta, który korzysta
wyïÈcznie zbbezpiecznych surowców ibkomponentów.
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wym naprawom instalacji iburzÈdzeñ majÈcych kontakt zbwodÈ, abenergia cieplna
wykorzystywana jest bardziej efektywnie
ibwbmniejszej iloĂci. }

BWT Polska Sp. zbo.o.
ul. Poïczyñska 116, 01-304 Warszawa
tel. +48 22 533 57 00
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