Důvěřujte
světovému výrobci číslo 1
EcoWater Systems má více než 40 platných patentů
a počet přístrojů vyrobených touto společností
představuje více než 25% celosvětové výroby
změkčovačů vody.
Důvěřujte svému místnímu EcoWater odborníkovi,
který Vám pomůže vybrat to nejlepší řešení!

Your Water. Perfected.

VÁŠ EXPERT ECOWATER

Ladí ke všemu!
Odstraňuje tvrdost vody, Duo ED
Vám zaručí větší uživatelský komfort.
 Užijte si hedvábně jemnou pokožku a vlasy
 Prodlužte životnost baterií a domácích spotřebičů
 Zabraňte usazování vodního kamene ve sprše,
vaně a kuchyňské lince
 Ušetřete čas potřebný pro úklid
 Prodlužte životnost Vašeho barevného prádla
 Omezte používání čisticích prostředků, mýdel a
šamponů až o 50%.

Více informací naleznete na:

www.ecowatersystems.cz

Užijte si měkkou vodu i tam,
kde se počítá každý centimetr
prostoru!
Nejvýkonnější a nejflexibilnější změkčovač vody,
navržený tak, aby se vešel do každého bytu nebo
domu.

Praktický
Výkonný a přitom
úsporný

Technologicky pokročilý ovladač umožňuje
manuální, automatickou nebo naplánovanou
regeneraci.

Jeho unikátní technologie mu umožňují
být z hlediska spotřeby vody jedním
z nejúspornějších změkčovačů vody.

Pro ještě větší uživatelský komfort má přístroj
LED indikátor nízké hladiny soli upozorňující,
že je nutné ho doplnit.

Stačí pouze jednou za měsíc doplnit sůl do
změkčovače a přístroj Vám poskytne tolik měkké
vody, kolik jen budete
potřebovat.

Bezpečnost
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Suchý zásobník na sůl u Duo ED zaručuje
větší bezpečnost a nižší provozní náklady.
Všechny servisní služby může provádět Váš
EcoWater odborník.
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Kompaktní
a flexibilní

Efektivní. Maximální výkon díky
výjimečnému distributoru vody.
Výkonný. V 3členné rodině vydrží až 3
dny bez regenerace*.

Kompaktní: dvě oddělené části přístroje
zabírají ještě méně místa a všude se krásně
vejdou.

Flexibilní. Různé možnosti montáže a
jednoduchá obsluha.

Flexibilní: Tento univerzální změkčovač vody
nabízí širokou škálu montážních možností
jako např. vedle sebe, jeden na druhý atd.

Praktický. Stačí doplnit sůl pouze
jednou za měsíc.
*při tvrdosti vody 17°dH a spotřebě vody 145 l/osobu/den

at softener!

The making of a gre

Otevřete bránu do nové
dimenze změkčování vody

