
Ochrona przed osadza- 
niem się kamienia bez 
zmartwień i troski o 
naturalną jakość wody



AQUABION® chroni 
Twój Dom przed 
szkodami wywoła-
nymi przez kamień 
wapniowy!

AQUABION® stosuje materiały 
do recyklingu zgodnie z 

wytycznymi TVO

Anody cynkowe wysokiej 
czystości reagujące i wiążące 

wapień CaCo
3
 (węglan wapnia)

Komory turbulencyjne ze stali 
szlachetnej wspomagające 

efekt samooczyszczania

Atest wody pitnej 
zgodnie z ÖVGW i Atestem 

Higienicznym PZH  
(B-BK-60210-1458/20)

Wytrzymałość na ciśnienie  
16 bar (PN16)

W AQUABION® jony cynku rozpuszczając się 
w wodzie, tworzą zwarty związek z wapniem, 
co zapobiega ich przywieraniu do rur, arma-
tur i urządzeń gospodarstwa domowego. 

AQUABION® zapewnia doskonałą ochronę 
przed osadzaniem się kamienia i korozją 
w całym gospodarstwie domowym, bez 
konieczności dodatkowej konserwacji 
przez cały okres użytkowania cynkowej 
anody protektorowej (min. 5 lat).

W jaki sposób 
działa AQUABION®?

5 lat bez-
obsługowego 
działania
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Czystość bez wysiłku

Brak przywierającego osadu wapniowego

Chroni urządzenia gospodarstwa domowego

Posiada Atest PZH 

Optymalna ochrona 
dla Twoich urządzeń 
i instalacji

2



Przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie dla ochrony przed 
osadzaniem się kamienia i korozją.

Powstrzymuje tworzenie się 
kamienia, eliminuje problemy z 
korozją, zwiększa ochronę sprzętu.

Zmniejsza ryzyko występowania 
mikrobów i bakterii Legionelli. 

Istniejące, łatwo rozpuszczalne 
osady kamienia i rdzy w rurach są 
stopniowo rozkładane, zapobiega 
również przyszłemu tworzeniu się 
rdzy i  dalszej korozji.

Przedłuża żywotność rur, 
urządzeń i instalacji wodnej.

AQUABION® 
czyści i chroni

AQUABION® niezawodnie chroni rury, arma- 
tury, urządzenia gospodarstwa domowego i 
urządzenia produkcyjne …

… od wapnia i rdzy, bez użycia środków 
chemicznych, magnesów bądź prądu - z 
zachowaniem naturalnej jakości wody pitnej.
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Nasza oferta ryczałtowa  
gwarantuje pełną satysfakcję
Moduł ochrony przed osadzaniem się 
kamienia AQUABION® wraz z instalacją 
przez wyspecjalizowanego instalatora 
jest dostępny w cenie ryczałtowej!

Wykorzystaj osobistą ofertę, uzyskaj po-
rady od naszych specjalistów od ochrony 
przed osadzaniem się kamienia i skorzystaj 
z gwarancji.

Gwarantowana bez-
obsługowa ochrona przed 
osadzaniem się kamienia 
bez dodatkowych kosztów

Twoja dodatkowa korzyść:

Otrzymują Państwo AQUABION®

moduł do wymiany (wymagany 

po 6-8 latach eksploatacji) za 

połowę ceny.
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AQUABION® utrzymuje 
ważne minerały w 
wodzie
Wapno składa się z wapnia (CaCO

3
) i magnezu (MgCO

3
), 

które to nadają wodzie smak i są ważnymi składnikami 
naszej codziennej diety. Cynk jest jednocześnie 
niezbędnym dla organizmu pierwiastkiem śladowym.

Zosia i Azor to lubią!
Zosia i Azor zgodnie twierdzą, że z gustami się nie dysku-
tuje i nie można się o to spierać! Dzięki AQUABION® smak 
jest w pełni zachowany. W ten sposób  pijemy zdrową 
wodę z kranu i chronimy środowisko

Naturalna jakość 
wody, której można 
posmakować!
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Przyjazna dla środowiska 
ochrona przed osadza-
niem się kamienia

Od ponad 15 lat i z ponad 200 tysiącami 
sprzedanych systemów ochrony przed 
osadzaniem się kamienia Aquabion repre-
zentuje jakość i niezawodność dla gospo-
darstw domowych, budynków mieszkal-
nych, przemysłu, handlu i rzemiosła.

Partnerzy przemysłowi, tacy jak VÖSLAUER, 
BOREALIS i SIEMENS wykorzystują AQUA-
BION® w swoich procesach produkcji, 
budynkach fabrycznych i obiektach sanitar-
nych stawiając na niezawodną,

bezobsługową oraz certyfikowaną ochronę 
przed wapniem i korozją.

AQUABION® stanowi niezawodną ochronę 
bez użycia środków chemicznych, energii 
elektrycznej i pracochłonnej konserwacji 
przeciw osadom wapiennym i rdzy w insta-
lacjach, armaturach, urządzeniach gospo-
darstwa domowego i zakładach produkcyj-
nych. AQUABION® wydatnie zwiększa też 
naturalną jakość wody pitnej. AQUABION® 
- niezawodny partner branżowy

AQUABION® – Niezawodny Partner 
w przemyśle

6



Tak szybki i tak łatwy 
dostęp do bez-
troskiej ochrony 
przed osadzaniem 
się kamienia 
wapniowego

Indywidualne Konsultacje i
Zapytania ofertowe

Bezproblemowa instalacja
przez naszych partnerów z branży 
instalatorskiej

ESTECH Sp. z o.o.
Energooszczędne Technologie

 @Aquabion PL

 biuro@estech.com.pl

 @Aquabion PL

 Ul. Kościuszki 134A
 32540 Trzebinia

 + 48 725 276 006 Polska północna
 +48 795 357 555 Polska południowa

 www.aquabion.pl

Dzięki AQUABION® jakość świadczy 
sama o sobie. Ochrona przed 
osadzaniem się kamienia bez 
dodatkowych kosztów i wydatków.

+ 48 663 777 103 Polska południowa
+ 48 725 276 006 Polska północna

biuro@estech.com.pl


