Доверете се: на
производител №1 в света
EcoWater Systems има над 40 валидни патента, а
броят на произвежданите от компанията устройства
съставлява над 25% от световното производство
на омекотители за вода. Доверете се на Вашият
местен експерт на EcoWater, който ще Ви помогне да
изберете подходящо за Вас решение!

Your Water. Perfected.

TWÓJ EKSPERT ECOWATER

Перфектно
приспособяване!
Отстранявайки твърдостта на водата, Duo ED
ще Ви осигури по-голям комфорт.
 Насладете се на копринено мека кожа и коса
 Удължете живота на батериите и
домакинските уреди
 Елиминирайте отлаганията на котлен камък
по душ-кабината, ваната и кухненския плот
 Отделете по-малко време за почистване
 Съхранете цветовете на дрехите си за
по-дълго *Намалете до 50% употребата на
почистващи препарати, сапуни и шампоани.

Повече информация ще намерите на уебсайта:

www.ecowater.bg

Радвайте се на мека вода
навсякъде, където от значение
е всеки сантиметър от
пространството!
Най-ефективният и гъвкав омекотител за вода,
проектиран да се впише във Вашето жилище.

Удобен

Ефективен и
икономичен

Технологично
усъвършенстваният
контролен панел позволява ръчна,
автоматична или планирана регенерация.

Най-икономичният компактен омекотител
на пазара. Неговата уникална технология го
прави най-ефективния омекотител за вода
по отношение на разхода на сол.

LED индикаторът за ниско ниво на
сол информира за необходимостта от
попълването й, за още по-голям комфорт
при използване.

Достатъчно е само едно допълване на
сол в месеца, за да може омекотителят
да
осигури
толкова
мека вода, колкото Ви е
необходима.

Безопасност
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Сухият резервоар за сол в Duo ED
осигурява по-голяма безопасност и пониски разходи за поддръжка.
Всички сервизни дейности могат да се
извършват от експерт на EcoWater.
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Компактен и гъвкав

Ефективен. Максимална ефективност
посредством уникалния дозатор за вода.

Компактен: двата отделени един от друг
елемента на устройството заемат още помалко място и точно се вписват във всяко
пространство.

Икономичен. До 3 дни без
регенерация за 3-членно семейство*.

Гъвкав: Този универсален омекотител за
вода дава възможност за много опции за
монтаж, напр. един до друг, един върху
друг и т.н.obok siebie, jeden nad drugim itd.

Гъвкав. Различни опции за монтаж и
лесно обслужване.
Удобен. Само едно пълнене на сол в
месеца.
* при твърдост на водата 17°dH и разход на вода от 145
л/на човек/на ден

at softener!

The making of a gre

Открийте новото измерение в
омекотяването на водата

