
Your Water. Perfected.

Mėgaukitės minkštu vandeniu, 
net ir ten, kur svarbus kiekvienas 
erdvės centimetras!
Efektyviausias ir elastingiausias vandens minkštintuvas 
suprojektuotas taip, kad tiktų Jūsų namams ar butui.

EcoWater Systems turi virš 40 galiojančių patentų, o 
įmonės gaminamų prietaisų skaičius sudaro virš 25% 
visų pasaulyje gaminamų vandens minkštintuvų.

Pasitikėkite savo vietiniu EcoWater ekspertu, kuris 
padės pasirinkti Jums tinkamiausią sprendimą!

Pasitikėkite 
Nr. 1 gamintoju pasaulyje

www.ecowatersystems.lt
Daugiau informacijos rasite čia:

JŪSŲ ECOWATER EKSPERTAS

 � Džiaukitės šilko švelnumo oda ir plaukais
 � Prailginkite vandens maišytuvo ir buitinių  

      prietaisų tarnavimo laiką
 � Pašalinkite kalkių nuosėdas dušo kabinoje,  

      vonioje ir nuo virtuvės stalviršio
 � Skirkite mažiau laiko valymui
 � Ilgiau išsaugokite savo drabužių spalvas
 � Sumažinkite iki 50% ploviklių, muilo ir šampūno  

      sąnaudas.

Idealus prisiderinimas!
Due ED suminkštins vandenį,  
o tai suteiks Jums didesnį patogumą.



Kompaktiškas: du atskirti įrenginio korpusai 
užima dar mažiau vietos ir gražiai išsidėsto 
bet kokioje erdvėje.

Patogus montuoti: Šis universalus vandens 
minkštintuvas suteikia daug montavimo 
galimybių, pvz. vienas šalia kito, vienas virš 
kito ir t.t.

Efektyvus. Maksimalus našumas 
unikalaus vandens paskirstytuvo dėka.

Našus. 3 asmenų šeimai* minkšto vandens 
tiekimas be regeneracijos - iki 3 dienų.

Lankstus. Įvairios montavimo galimybės 
ir paprastas valdymas.

Patogus. Tik 1 druskos papildymas per 
mėnesį.

Patogus

Efektyvus ir ekonomiškas

Saugus

Ekonomiškiausias kompaktiškas minkštintuvas 
rinkoje. Unikali technologija - efektyvesnės 
druskos sąnaudos. 

Užtenka vieną kartą per mėnesį papildyti druską, 
kad minkštintuvas tiektų tiek vandens kiek Jums 
reikia.

Duo ED Sausas druskos rezervuaras užtikrina 
didesnį saugumą ir mažesnes priežiūros 
išlaidas. 
Visus techninio aptarnavimo darbus gali 
atlikti tik EcoWater ekspertas.

Technologiškai pažangus valdiklis leidžia 
rinktis bet kurį regeneracijos inicijavimo būdą 
- rankinį, automatišką ar suplanuotą. 

Mažo druskos lygio LED indikatorius 
praneša apie būtinybę papildyti druską.

The making of a great softener!
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*kai vandens kietumas - 17°dH ir vandens sąnaudos  
 145 l/asm./per dieną

Atraskite naują minkšto 
vandens aspektą


