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95NOWOCZESNE INSTALACJE

Aquaphor WaterBoss 700/900 jest idealnym roz-
wi zaniem, które przeznaczone jest do zmi k-
czania wody wodoci gowej jak równie , pocho-
dz cej z w asnego uj cia. Urz dzenie to staje 
si  coraz bardziej popularne na rynku, dzi ki 
swojej skuteczno ci, nowoczesno ci oraz do-
skona ej jako ci. Jest nie tylko atwe w u yciu, 
ale równie  w pod czeniu, a nast pnie w ob-
s udze. Nie wymaga wymiany wk adów filtru-
j cych. Aquaphor WaterBoss wyposa ony zo-
sta  w samoczyszcz cy si  filtr mechaniczny 
oraz system, który obs uguje si  sam (wyma-
ga jedynie zapewnienia soli tabletkowanej do 
regeneracji z o a zmi kczaj cego).  

W zmi kczaczach WaterBoss zosta a zastoso-
wana ywica jonowymienna monosyspersyj-
na PowerClean, dzi ki której filtracja jest do-
k adna i skuteczna. Jest równie  mo liwo
wyboru ustawie , co znacznie u atwia obs u-
g  urz dzenia (dwa tryby ustawie : sterowa-
nie czasowe i obj to ciowe). 

Jako  urz dzenia potwierdzona jest certyfika-
tami oraz opiniami klientów. Wi cej informa-
cji znajduje si  na stronie www.aquaphor.pl

Aquaphor WaterBoss serii 700/900
Skuteczny sposób na tward  wod !
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Problem twardo ci wody z pewno ci  ka demu jest znany. Ale jak z ni  wal-
czy ? Jak pozby  si  niepo danych metali ci kich, zawartych w wodzie? 
Jak uchroni  urz dzenia elektryczne jak np. czajnik czy pralka przed uster-
kami, spowodowanymi powstawaniem tzw. kamienia kot owego? A przede 
wszystkim co zrobi , aby cieszy  si  czyst , zdrow  i smaczn  wod
w domu? Na rynku pojawiaj  si  ró nego rodzaju rozwi zania, maj ce na celu 
zmi kczenie wody. Ale który z nich wybra ?
• 3 filtry w 1: zmi kczacz, 
odmanganiacz i od elaziacz!

• w pe ni automatyczne 
i zaawansowane stacje 
uzdatniania wody!

• niskie koszty eksploata-
cji, ma e zu ycie soli!

• d uga ywotno  i nieza-
wodno  przez wiele lat!
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