
Your Water. Perfected.

Vychutnávajte si mäkkú vodu 
aj na miestach, na ktorých má 
každý centimeter váhu zlata!
Najvýkonnejší a najflexibilnejší zmäkčovač vody 
navrhnutý tak, aby sa zmestil do každého domu  
či bytu.

EcoWater Systems vlastní viac ako 40 platných 
patentov, a počet zariadení vyrábaných spoločnosťou 
predstavuje viac ako 25 % celosvetovej výroby 
zmäkčovačov vody.
Spoľahnite sa na miestneho experta EcoWater, ktorý 
vám pomôže vybrať to najlepšie riešenie!

Spoľahnite sa na 
výrobcu č. 1 na svete

www.ecowater.sk
Viac informácií nájdete na:

VÁŠ EXPERT ECOWATER

 � Tešte sa z hodvábne jemnej pokožky a vlasov
 � Predĺžte životnosť batérií a domácich spotrebičov 
 � Eliminujte usadzovanie vodného kameňa na  

      sprchovej kabíne, vani a kuchynskej linke 
 � Venujte menej času upratovaniu
 � Zachovajte stálofarebnosť svojho prádla 
 � Znížte o 50 % používanie čistiacich prostriedkov,  

      mydiel a šampónov.

Perfektne pasuje!
Duo ED vám vďaka odstráneniu  
tvrdosti vody zaručí väčší komfort.



Kompaktný: dva navzájom oddelené prvky 
zariadenia zaberajú ešte menej miesta a 
šikovne zapadnú do každého priestoru.

Flexibilný: Tento univerzálny zmäkčovač 
vody má viacero možností montáže, napr. 
vedľa seba, jeden nad druhým ap.

Efektívny. Maximálna výdatnosť vďaka 
výnimočnému distribútorovi vody.

Výdatný. Až 3 dni bez regenerácie pre 
3-člennú rodinu*.

Flexibilný. Rôzne možnosti montáže a 
jednoduchá obsluha.

Praktický. Iba 1 dosypanie soli mesačne.

Praktický

Výkonný a ekonomický

Bezpečnosť

Najekonomickejší kompaktný zmäkčovač 
na trhu. Vďaka jedinečnej technológii je to 
najúspornejší zmäkčovač vody z hľadiska 
spotreby soli. 

Stačí 1 doplnenie soli mesačne, aby zmäkčovač 
dodal toľko mäkkej vody, koľko potrebujete.

Suchá nádoba na soľ v Duo ED zaručuje 
vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na 
údržbu. Všetky servisné činnosti môže 
vykonávať expert EcoWater.

Technologicky pokročilý ovládač umožňuje 
manuálnu, automatickú alebo plánovanú 
regeneráciu. 

LED ukazovateľ nízkej hladiny soli informuje 
o nutnosti jej doplnenia, pre ešte väčší 
komfort obsluhy.

The making of a great softener!
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* pri tvrdosti vody 17° dH a spotrebe vody 145 l/osoba/deň Otvorte nový rozmer 
zmäkčovania vody


