Elegancka armatura
i świeża, filtrowana
woda w jednym.
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Świeża i zdrowa,
mineralizowana magnezem

WODA, PROSTO
Z KUCHENNEGO KRANU!
Firma BWT postawiła sobie za cel uzdatnianie wody dostępnej na miejscu w taki
sposób, aby spełniała oczekiwania konsumentów w zakresie jakości oraz była
zgodna z ich potrzebami. Niewątpliwie domowa kuchnia jest takim miejscem,
w którym często potrzebujemy zdrowej i świeżej wody nie tylko dla siebie, ale
i całej rodziny. To właśnie tutaj spotykamy się każdego dnia, przygotowujemy
wspólnie posiłek, jemy, pijemy i rozmawiamy. Dlatego pragniemy, aby woda
w tym miejscu miała jak najlepszy skład, bo na jej bazie przygotowujemy jedzenie czy napoje do picia. BWT przygotowało rozwiązanie, które jednocześnie skutecznie ochroni przed osadzaniem się kamienia nasze urządzenia AGD i dostarcza
smacznej i zdrowej wody. AQA drink Pure to podzlewowy zestaw filtrów wraz
z oprzyrządowaniem i baterią firmy GROHE, który sprawia, że z wody usuwanie są
szkodliwe związki chemiczne, a czysta woda zostaje namagnezowana. Wystarczy
otworzyć kran i napełnić szklankę świeżą mineralizowaną magnezem wodę.

Stwórz w domu ”Strefę bez butelek”
Nasza niebieska planeta staje się niestety bardziej „Plastikową Planetą”. Każdy,
kto pije wodę bezpośrednio z kranu wyposażonego w zestaw AQA drink Pure
pod zlewem, zamienia swój dom w „Strefę bez butelek” - w ten sposób istotnie
przyczynia się do ochrony naszego środowiska i planety. Jeśli nie kupimy już
wody w plastikowych butelkach - produkcja, magazynowanie i transport zanieczyszczający środowisko po prostu znikną. Woda z kranu to w końcu mniej odpadów. W ten sposób przyczynisz się do przekształcenia „Plastikowej Planety”
w „Niebieską planetę!”

.lokalnie

.pysznie

.witalnie

.odpowiedzialnie
O D K RYJ
WIĘCEJ NA

bwt.pl

Mineralizowana magnezem woda.
WYCIĄGNIJ WIĘCEJ ZE
SWOJEGO KRANU!

+ Więcej smaku dzięki magnezowi
Unikalna na całym świecie technologia wzbogacania

+ Świadomy i zrównoważony dla
naszego środowiska

wody magnezem pozwala czerpać więcej z wody.

Zrób coś wielkiego dla siebie i środowiska: oszczę-

Substancje zmieniające smak, takie jak chlor, metale

dzaj sobie kupowania i transportowania drogiej

ciężkie i inne cząstki, są prawie całkowicie odfiltro-

wody butelkowanej! Zamiast tego polegaj na spryt-

wywane z wody. Woda jest wzbogacona cennym mi-

nej i przyjaznej dla środowiska alternatywie - mine-

neralnym magnezem. Wynik? Czysta woda mineralna

ralizowanej magnezem wodzie bezpośrednio z kranu

z magnezem, która doskonale smakuje i wydobywa

kuchennego. Nie zużywając plastikowych butelek,

smaki kawy, herbaty i jedzenia, aby uzyskać najlepszy

pomagasz zmniejszyć ich liczbę, które trzeba wypro-

efekt.

dukować, przechowywać, transportować i utylizo-

+ Pij powoli, aby poczuć różnicę
Specjaliści od żywienia zalecają picie między dwa,
a trzy litry wody dziennie. Jeśli pokryjesz swoje co-

wać.

+ Skuteczna ochrona przed
kamieniem urządzeń AGD

dzienne zapotrzebowanie na wodę wyłącznie dzię-

Filtr wody pod zlewem zmniejsza również zawartość

ki mineralizowanej magnezem wodzie, zaopatrzysz

wapnia w wodzie. Magnesium Mineralized Water Pro-

swój organizm w cenny magnez.

tect, niezawodnie chroni urządzenia kuchenne, takie
jak ekspres do kawy czy czajnik, przed osadzaniem
się kamienia.

Zestaw AQA drink Pure

SPRYTNE KOMPLETNE ROZWIĄZANIE
W TWOJEJ KUCHNI

Zestawy AQA drink Pure URBAN i LOFT zawierają wszystko, czego potrzebujesz, by wzbogacić wodę w swoim domu:
• Wkład filtrujący MP200 z głowicą filtrującą
• Wysokiej jakości krany GROHE:
• URBAN: z wylewką w kształcie litery C.
• LOFT: z wylewką w kształcie litery L i wyciąganą wylewką prysznicową
• Programowalny monitor AQA ze wskaźnikiem wymiany filtra
• Nie wymaga podłączenia zasilania

URBAN

LOFT

Wkłady filtrujące do zestawu AQA drink Pure
Wszystkie zestawy AQA drink Pure zawierają wkład filtrujący AQA Magnesium Mineralized Water Protect, aby zapewnić doskonały smak i niezawodną ochronę przed osadzaniem się kamienia. W zależności od zapotrzebowania na
wodę pitną możesz wybrać pomiędzy czterema różnymi filtrami filtrującymi AQA.
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Rozmiar
Dołączony do zestawu

-

Mineralizowany magnezem *
Redukcja chloru

Pojemność w L
Wysokość w mm (z mocowaniem
do ściany wspornik)

*zalecane dla twardości wody od 5° dH

Filtr z magnezem = lepszy smak + więcej energii
Wkład do filtra AQA drink jest wyposażony w innowacyjną technologię magnezową BWT.
W ramach pięciu poziomów filtracji przekształca bieżącą wodę w mineralizowaną magnezem wodę. W procesie tym następuje redukcja zawartości substancji pogarszających smak
i zapach, czyli chloru i metali ciężkich, takich jak miedź, ołów czy nikiel, a woda zostaje
wzbogacona o cenny magnez mineralny. Wspaniały smak nie tylko samej wody. Magnez jest
nośnikiem smaku i aromatu także w napojach oraz potrawach. Dodatkowa ochrona przed
wapniem skutecznie chroni sprzęt gospodarstwa domowego przed powstawaniem osadu.

Wskaźnik wymiany filtra - monitor AQA
Dzięki BWT AQA monitor, programowalnej jednostce liczącej, zawsze widzisz pojemność filtra.
Jest zamontowany pod zlewem i połączony z filtrem za pomocą czujnika przepływu. Wydajność filtra można regulować na liczniku w zależności od twardości wody, a także czasu pracy
zastosowanego filtra. Monitor w dowolnym momencie pokazuje aktualną pojemność filtra.
Sygnał dźwiękowy wskazuje, kiedy należy wymienić wkład filtra.

Jedna bateria - dwie opcje uzdatniania wody
Wysokiej jakości bateria kuchenna GROHE to nie tylko atrakcyjny akcent wizualny. Posiada ona
wiele rozwiązań technicznych: dzięki oddzielnemu doprowadzaniu wody użytkownik decy
duje, czy w danej chwili chce się napić mineralizowanej magnezem wody, czy potrzebuje
niefiltrowanej bieżącej wody, np. do umycia naczyń.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA –
PROSTA W UŻYCIU
Jak to działa?
Zestaw BWT AQA drink Pure instalowany jest bezpośrednio pod zlewem i podłączony do rury wodociągowej oraz kranu. Trójdrożny kran GROHE posiada dwie
dźwignie: jedną dla mineralizowanej magnezem wody i drugą dla niefiltrowanej
wody z wodociągu. Programowalna jednostka licząca monitoruje pojemność filtra.
Sygnał dźwiękowy wskazuje, kiedy należy wymienić wkład filtra.
Filtrowana
woda pitna

Woda
wodociągowa

GROHE 3-kierunkowy kran
Oddzielne kanały wodne

Obrotowy uchwyt
do filtrowanej wody
mineralizowanej
magnezem

Klasyczna dźwignia do
niefiltrowanej wody z kranu
(zimnej lub ciepłej)

30 mm

385 mm

Instalacja w Twojej kuchni:
Nie zostawiamy Cię bez pomocy: nasz autoryzowany personel z Twojej okolicy
zainstaluje system w Twojej kuchni w profesjonalny i szybki sposób.

AQA monitor:
» Monitoruje pojemność
filtra
» Sygnalizuje konieczność
wymiany filtra

Filtr magnezowy BWT
AQA drink

AQA DRINK PURE KORZYŚCI
+ MINERALIZOWANA MAGNEZEM WODA
PROSTO Z KRANU
+ LEPSZY I WYRAZISTSZY SMAK
+ OCHRONA PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA
NA URZĄDZENIACH AGD
+ OGRANICZENIE PLASTIKOWYCH BUTELEK
+ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
+ NIE WYMAGA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
+ KOMPATYBILNY Z ORYGINALNYMI
WKŁADAMI FILTRUJĄCYMI BWT
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BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
+48 22 533 57 00
bwt@bwt.pl

bwt.pl
Dane techniczne są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
BWT Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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