ARTYKU PROMOCYJNY HYDROPATH

Bezobsïugowy, niechemiczny uzdatniacz wody do domu jednorodzinnego
Koniec zbkompromisami. MiÚkka woda
pozbawiona mineraïów jest zalecana
przy eksploatacji
niektórych urzÈdzeñ, ale niezalecana
dla ludzi jako woda
spoĝywcza. Twarda
woda zawierajÈca
mineraïy, uzdatniona technologiÈ
Hydropath pozostaje
twardÈ, ale nie sprawia problemów eksploatacyjnych.

D

latego warto wybraÊ elektroniczny uzdatniacz wody HydroFLOW
zbtechnologiÈ Hydropath.
Zalety technologii Hydropath ibwody
uzdatnionej przy pomocy zmiennego sygnaïu fali elektrycznej.
Smak wody jest niezmieniony.
Woda nie jest pozbawiona zdrowych
mineraïów (wapñ, magnez).
Jeĝeli woda surowa zawiera jony magnezu, to uzdatniona przy pomocy urzÈdzenia HydroFLOW jest idealna do zaparzenia intensywnej ibaromatycznej kawy.
Uzdatniona woda nie jest agresywna
wbstosunku do materiaïów zbjakich wykonywane sÈ instalacje (np. miedě, mosiÈdz,
stal).
Wbinstalacjach nie powstajÈ twarde
osady kamienia kotïowego, abistniejÈce sÈ
usuwane.
UrzÈdzenie HydroFLOW s38 dezynfekuje wodÚ ibusuwa osady biofilmu zbinstalacji.
Koszt uzdatnienia wody jest niewielki.
WbciÈgu roku ïÈcznie nie przekracza 4 zï.
TrwaïoĂÊ urzÈdzeñ HydroFLOW wynosi
ponad 20 lat ibwbtym okresie urzÈdzenia –
nie wymagajÈ obsïugi oraz serwisowania.
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Nie pojawiajÈ siÚ agresywne Ăcieki.
Do zamontowania urzÈdzenia wymagana jest bardzo niewielka iloĂÊ miejsca
(15 × 10 × 3 cm).
UrzÈdzenia HydroFLOW hs38
ibHydroFLOW s38, to najbardziej zaawansowane technologicznie uzdatniacze
wody, które nie tylko nie zmieniajÈ ibnie
pogarszajÈ skïadu chemicznego wody,
co niewÈtpliwie jest waĝne dla korzystajÈcych zbwody spoĝywczej, ale równieĝ
trwale zabezpieczajÈ instalacje iburzÈdzenia wbdomu przed osadami ibkorozjÈ.
Technologia Hydropath to nowe podejĂcie do uzdatniania wody. Nie wymaga Ărodków chemicznych, serwisowania,
kontroli, ciÚcia rur ibnie uĝywa setek litrów wody do regeneracji. Koszt nabycia ibinstalacji urzÈdzeñ HydroFLOW jest
niĝszy niĝ zakup ibmontaĝ przez fachowca zmiÚkczacza wody. Kaĝdy uĝytkownik
wbciÈgu kilku minut sam moĝe zainstalowaÊ uzdatniacz HydroFLOW. UrzÈdzenia

te majÈ niewielkie rozmiary ibchroniÈ instalacje obdïugoĂci nawet do 180 metrów
bieĝÈcych.
Uzdatniacz moĝna zamontowaÊ na dowolnie wybranym odcinku rury. Moĝe to
byÊ rura za wodomierzem lub przed kotïem.
Setki tysiÚcy wïaĂcicieli domów jednorodzinnych, wbktórych zainstalowano urzÈdzenia HydroFLOW, nie muszÈ
juĝ obawiaÊ siÚ obto, ĝe na kranach pojawi siÚ twardy osad kamienia kotïowego
oraz tego, ĝe po roku lub dwóch zawory
wbbaterii ïazienkowej lub kranowej ulegnÈ uszkodzeniu na skutek odkïadania siÚ
osadów mineralnych.
Czyste powierzchnie wymiany ciepïa wbkotle, bojlerze, wymienniku ciepïa
oraz pozbawione twardych zacieków wanny, kabiny prysznicowe to efekt dziaïania
technologii Hydropath. }
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