
Ochrana pred vodným kameňom

Ani vaša voda
nemusí tvoriť
vodný kameň



AQUABION®

chráni vašu
domácnosť
pred vodným
kameňom!

AQUABION® je plne
recykovateľný v súlade
so smernicou TVO

Aktívna anóda je vyrobená z vysoko
čistého zinku, ktorý reaguje s
CaCO3 (vodný kameň)

Vírivé komory z
nehrdzavejúcej ocele
podporujú samočistiaci efekt

Schválenie pre pitnú vodu
podľa ÖVGW aDVGW

Tlaková odolnosť
do 16 bar (PN16)

Aktívna zinková anóda v AQUABION®-e sa
rozpúšťa, ióny zinku reagujú s vodným
kameňom a vodný kameň sa následne nelepí
na vnútornu stranu vodovodných potrubí,
armatúr a zariadení

AQUABION® umožňuje dokonalú ochranu
pred vodným kameňom a koróziou pre celú
vašu domácnosť, bez dodatočných nákladov
na údržbu, počas životnosti aktívnej zinkovej
anódy (minimálne 5 rokov).

Ako funguje
AQUABION®?

5 ročná bezúdržbová
prevádzka
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menej čistenia

žiadne priľnavé
usadeniny

vodného kameň
a

chráni vaše dom
áce spotrebiče

Záruka
vrátenia
peňazí

Optimálna ochrana
vašich zariadení a
potrubí
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Ekologické riešnenie problémov
s vodným kameňom a koróziou.

Po inštalácii ukončí problémy
s vodným kameňom a koróziou a
zvyšuje ochranu zariadení.

Znižuje riziko tvorby chorobo-
plodných zárodkov a baktérie
legionely.

Existujúce usadeniny vodného
kameňa a korózie v potrubiach
postupne odbúrava a tým
zabraňuje tvorbe novej hrdze.

Predlžuje životnosť potrubí,
zariadení, armatúr a celých
vodných systémov.

AQUABION®

čistí a
chráni

AQUABION® spoľahlivo chráni vodovodné potrubia,
armatúry, domáce spotrebiče a výrobné zariadenia...

...proti vodnému kameňu a korózii, bez použitia
chemikálií, magnetov alebo elektrickej energie,
pri zachovaní prirodzenej kvality pitnej vody
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Naša ponuka so zárukou
spokojnosti
Zariadenie proti tvorbe vodného kameňa - AQUABION®

vrátane inštalácie špecializovaným inštalatérom, môžete získať
za špeciálnu cenu!

Nechajte si poradiť našimi odborníkmi, ktorí Vám
následne vypracujú ponuku na mieru pre vašu domácnosť.

Garantovaná
bezúdržbová ochrana
pred vodným kameňom
bez ďalších nákladov

Ďalšia výhoda : Po 6 až 8
rokoch získate nový
AQUABION® za polovičnú
cenu
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AQUABION® zanecháva
vo vode všetky
minerály
Pitná voda obsahuje minerály ako vápnik a horčík, ktoré
dávajú vode chuť a sú dôležitou súčasťou každodennej
stravy. Rozpustené zinokové ióny z aktívnej zinkovej anódy
patria k esenciálnym stopovým prvkom.

Anne a aj Bennymu tiež chutí!
Vďaka zariadeniu AQUABION® sú vo vode úplne zachované
všetky minerály, takže každý pĳe zdravú vodu a zároveň chráni
životné prostredie

Voda, ktorá chutí!
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Ekologická ochrana
pred vodným kameňom
so zárukou spokojnosti!

AQUABION® je už viac ako 15 rokov dôkazom
najvyššej kvality a najväčšej spoľahlivosti proti
tvorbe vodného kameňa s viac ako 200 000
inštaláciami v domácnostiach, obytných
budovách, priemysle a komerčných budovách
naprieč Európou.

Partneri z priemyslu ako SIEMENS, Slovnaft,
Hella, Evonik Fermas, Schaeffler, CEMMAC
používajú AQUABION® vo svojich výrobných
budovách, laboratóriách a sanitárnych
priestoroch.

Spoľahlivý, bezúdržbový a certifikovaný systém
proti tvorbe vodného kameňa a korózii.

AQUABION® je spoľahlivou bezúdržbovou
ochranou pred tvorbou vodného kameňa a
korózie vašich vodovodných potrubí, armatúr,
domácich spotrebičov a výrobných systémov
bez použitia chemikálií, magnetov, elektrickej
energie alebo odvápňovacích systémov s
náročnou údržbou

AQUABION® – spoľahlivý
partner i pre priemysel
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Rýchla a
jednoduchá
ochrana pred
vodným kameňom!

+421 903 26 78 30
aquabion@aquabion.sk

Konzultácie a ponuky

Jednoduchá inštalácia našimi
partnermi

LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o

e-mail : aquabion@aquabion.sk

FB: @Aquabionvodnykamen
FB: @cistavoda
in : @AQUABION=STOP
VODNEMU KAMENU

Tel.: +4210903267830

web :www.LTECH.sk ;www.aquabion.sk

AQUABION® - kvalita hovorí sama
za seba. Ochrana pred vodným
kameňom bez ďalších nákladov.

Ochrana pred vodným kameňom


