Bízzon a világ
első számú gyártójában
Az EcoWater Systems több, mint 40 érvényes
szabadalommal büszkélkedhet, és a cég által gyártott
készülékek száma a vízlágyítók globális termelésének
több, mint 25%-át adják.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi EcoWater szakértőjével,
aki segít a megfelelő megoldás kiválasztásában!

Your Water. Perfected.

AZ ECOWATER SZAKÉRTŐJE

Tökéletes illeszkedés!
A víz keménységének eltávolításával
a Duo ED nagyobb kényelmet nyújt.
 Élvezze a selymes, puha bőrt és hajat
 Növelje meg a csapok és háztartási készülékek
élettartamát
 Távolítsa el a vízkövet a zuhanykabinról, a kádról
és a konyhalapról
 Töltsön kevesebb időt tisztítással
 Őrizze meg hosszabb ideig ruháinak színét
 Csökkentse akár 50%-al a mosó-, tisztítószerek, /
és samponok használatát.

További információért kérjük, látogasson el a

www.ecowater.hu

Élvezze a lágy vizet ott, ahol
minden négyzetcentiméternyi
hely számít!
A leghatékonyabb és legsokoldalúbb vízlágyító,
amelyet úgy terveztek, hogy minden otthonba
megfelelő legyen.

Kényelmes
Hatékony és gazdaságos
A leggazdaságosabb kompakt lágyító
piacon. Az egyedi technológiája teszi
legsótakarékosabb vízlágyítóvá.
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A fejlett technológiájú vezérlés lehetővé
teszi a kézi, automatikus, vagy betervezett
regenerálást.
Az alacsony sószint LED jelzője mutatja,
mikor esedékes az utántöltés, a még
egyszerűbb használat érdekében.

Havonta csak 1 sófeltöltéssel a vízlágyító előállít
annyi lágy vizet, amennyire szüksége van.

Biztonság
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A száraz sótartály a Duo ED-ben nagyobb
biztonságot és alacsonyabb karbantartási
költségeket jelent.
Az összes szervíztevékenységet az EcoWater
szakértői el tudják végezni.

23,2 cm

23,2 cm

m

2c

23,

Kompakt
és rugalmas

Hatékony. Maximális teljesítmény az
egyedi elosztónak köszönhetően.
Erőteljes. Egy 3 fős családot akár 3
napig ellát regenerálás nélkül*.

Kompakt: a készülék két különálló eleme
minimalizálja az alapterületet, és bárhol
egyszerűen elhelyezhető.

Rugalmas. Különböző felszerelési
lehetőségek és egyszerű kezelhetőség.

Rugalmas: ennek az univerzális vízlágyítónak
számos bekötési lehetősége van, pl. a két
rész egymás mellett, egymás felett stb

Kényelmes. Csak 1 sótöltés havonta.
*17° dH vízkeménység és 145 l/fő/nap vízfogyasztás esetén

at softener!

The making of a gre

Legyen nyitott a vízlágyítás
új dimenziója előtt

