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Ka dy z nas zaczynaj c napraw , re-
mont instalacji zastanawia si  jak 
wyd u y  czas sprawnego dzia-

ania ca ego uk adu instalacji wodnej 
w domu. Jak lepiej zabezpieczy  wymie-
niane elementy przed osadami, zanieczysz-
czeniami. Poza w a ciwymi materia ami 
warto zwróci  uwag  na jako  wody która 
non-stop kr y w instalacji. Jakie osady po-
jawiaj  si  po kilku latach dzia ania w in-
stalacji, w zasobniku c.w.u.? Do najcz ciej 
spotykanych nale  bia awe osady (wyni-
kaj ce z twardo ci wody tzw. „kamie ”) 
oraz ó te osady (wynikaj ce ze zbyt wyso-
kiej zawarto ci elaza). 

Nasze do wiadczenie, wiedza i umiej t-
no ci pozwalaj  nam na kompleksowe roz-
wi zywanie wszelkich problemów zwi za-
nych z zanieczyszczeniem wody. 

We w asnym zakresie wykonujemy ana-
lizy wody, projekty stacji, dobieramy i do-
starczamy wysokiej klasy filtry do wody. 
W ofercie posiadamy równie  stacje RO 
(osmoza), od elaziacze, filtry w glowe, 
zmi kczacze, odmanganiacze i inne urz -
dzenia. cis a specjalizacja daje naszym 
Klientom gwarancj , e dostarczone przez 
nas urz dzenia i us ugi s  dok adnie dopa-
sowane do ich potrzeb i oczekiwa .

Zapewniamy pe n  obs ug  procesu inwe-
stycyjnego:

dobór technologii filtracji
przygotowanie projektów
dostaw  i monta  urz dze
obs ug  serwisow

OSMOZA 
Aparaty odwróconej osmozy s  wygodnym 
ród em pozyskiwania doskona ej jako ci 

wody dla celów spo ywczych bezpo rednio 
w domu lub w biurze. Eliminuj  koniecz-
no  uci liwych zakupów wody butelko-
wanej i nie wymagaj  stosowania substan-
cji chemicznych ani energii elektrycznej. 
Gwarancj  uzyskania wody najwy szej ja-
ko ci jest zastosowanie odpowiednio skon-
figurowanego systemu odwróconej osmozy, 
której zastosowanie daje pewno  i satys-
fakcj  w a ciwej inwestycji maj cej na celu 
podniesienie jako ci stylu ycia. 

ZMI KCZACZE  
Zmi kczanie wody opiera si  na usuni -
ciu z wody sk adników powoduj cych jej 
twardo . Proces polega na zmianie jonów 
wapnia i magnezu (odpowiedzialnych za 
twardo  wody) na jony sodu. Zachodzi 

podczas przep ywu wody przez ywic  jo-
nowymienn . Gdy zostanie wyczerpana 
zdolno  jonowymienna z o a, poddawane 
jest ono procesowi regeneracji za pomoc
roztworu solanki. 

OD ELAZIACZE, 
ODMANGANIACZE 
Filtry od elaziaj ce, odmanganiaj ce znaj-
duj  zastosowanie wsz dzie tam gdzie 
woda jest zanieczyszczona zwi zkami ela-
za i manganu. Najcz ciej s  to wody pod-
ziemne z w asnych uj . Zawarto elaza 
w wodzie jest szczególnie k opotliwa. Du a
zawarto  tych zwi zków powoduje pogor-
szenie cech organoleptycznych wody: po-
wstanie m tno ci, elazisty posmak, ó t
barw . W gospodarstwie domowym powo-
duje powstawanie plam przy praniu bielizny. 
Ju  w niewielkich ilo ciach elazo mo e po-
wodowa  masowy rozwój bakterii w insta-
lacjach i w rezultacie zarasta  je. Cz sto pod 
skupiskami bakterii rury koroduj . Taka sy-
tuacja mo e komplikowa  prawid ow  dzia-
alno  wielu ga zi przemys u. 

Czas na remont – czas na zmian  – czas na filtry 
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