ProMinent a családokért
Intelligens megoldások a háztartási vízkezelésben

Miért van szüksége lágy vízre?

Színtiszta víz

Az ivóvízbôl kiváló vízkô

Ha családjának olyan vizet szeretne adni, ami nem

lerakódik és károsítja a csapokat és

csak garantáltan tiszta, hanem rendkívül jó ízû, akkor
Önnek a

a háztartási berendezéseket. Ha lágy

tökéletes vízére van szüksége. Készítsen

a saját konyhájában tökéletesen tiszta vizet a

vizet használ, akkor akár 40%

-nel!

tisztítószert is megtakaríthat,

A színtiszta víz elôállítása a fordított ozmózis elvén alapul:

a háztartási berendezések kevesebb

a vizet olyan membránon préselik keresztül,

energiát fogyasztanak,

melynek apró pórusai csak a vízmolekulákat engedik át,

és hosszú életûek lesznek.

szennyezôdést és mikroorganizmusokat nem.

A
lágy víz
kevesebb
házimunkát
és jelentôs
megtakarítást
jelent!

Ha fôzéshez
vizet
használ, az ételek,
teák és kávék aromája
élvezhetôbb lesz.
A színtiszta víz használata
megkönnyíti a vasalást,
jobban fejlôdnek tôle
a növények, kiváló
kozmetikai célokra,
valamint a szoba
párásítására is.

ProMinent DULCO®-SOFT vízlágyítók

ProMinent DULCOFILT ® vízszûrôk

A ProMinent vízlágyítói ioncserélô eljárás alapján

Még az átlátszó és higiéniai szempontból kifogástalan

mûködnek. Amikor a kemény víz átfolyik a vízlágyító berendezé-

hálózati víz sem mentes a rozsdaszemcséktôl, az iszap, a vízkô és

sen, az abban lévô gyanta kivonja a vízbôl a keménységért felelôs

a homok finom részecskéitôl. Ezek a szemcsék károsítják

kalcium és magnézium ionokat, és nátrium ionokra cseréli ôket.

a vízvezetéket, a csaptelepeket, a háztartási gépeket, ezáltal magas

A ProMinent DULCO ®-SOFT vízlágyítók ÁNTSZ

költségeket okoznak Önnek. A megoldás a ProMinent DULCOFILT®

alkalmazási engedéllyel rendelkeznek.

szûrôcsalád, amely ÁNTSZ alkalmazási engedéllyel rendelkezik.

A DULCO®-SOFT
vízlágyítókat

A DULCOFILT ®

formatervezett, tetszetôs

állítják és kiszûrik

kivitelben ajánljuk.

a vízbôl az apró

A rendszer nem igényel

szennyezôdéseket.

felügyeletet, csak a

A védôszûrôk meg-

gyanta regenerálásához

bízhatóak, biztonsá-

szükséges sótablettákat

gosak, kevés ápolást

kell pótolni. Munkatársaink

igényelnek, önmagukat

a tervezés, a kiválasztás,

tisztítják és utólag is

a szállítás és a szerelés

gyorsan és könnyedén

során végig szakmai se-

beépíthetôk

gítséget nyújtanak Önnek.

a csôvezetékekbe.

védôszûrôk meg-

Uszodatechnika - magánmedencék

Biztosítson minôségi vizet családjának!

A víz a legfontosabb

A házi uszodák és
medencék vizét vírusok,
baktériumok, algák szennyezhetik.

életelemünk, az ivóvíz minôsége ezért
különösen fontos. Bár a vízmûvek kifogástalan
vizet termelnek, és az így szolgáltatott víz

Hogy a kórokozók ne veszélyeztessék a víz minôségét és a für

nagy tisztasága és mikrobiológiai állapota

dôzôk egészségét, a víz folyamatos ellenôrzésére, szûrésére és fertôt

megfelel a hatósági elôírásoknak, mégis

lenítésére van szükség. A ProMinent évtizedek óta vezetô helyet tölt be a

szolgálhat kellemetlen meglepetésekkel.

vízkezeléssel foglalkozó cégek között, így az uszodai vízkezelés minden

Ha szeretné ezeket elkerülni, és igazán

aktuális tapasztalatát egy kézbôl kínálja. Legyen szó akár pelyhesítésrôl,

fontos Önnek családja egészsége és

akár szûrésrôl, pH-beállításról, fertôtlenítésrôl, vagy algagátlószer

kényelme, akkor gondoskodjon önállóan

adagolásról, a ProMinent átfogó, komplex megoldást kínál Önnek.

a házi vízkezelésrôl.

A ProMinent
szakemberei a medencék
tervezôit, építôit, üzemel-

Ne elégedjen meg
egyszerûen a jó vízzel! Biztosítsa
családjának a kiváló vizet a ProMinent

tetôit az ötlettôl egészen a

Magyarország Kft. kipróbált házi víz-

sikeres üzembe helyezésig

kezelési megoldásaival! A ProMinent

és mûködtetésig elkísérik
és segítik az optimális
vízkezelés megvalósítását.

felkészült szakemberei a háztartási
vízkezelés valamennyi területén
segítségére lesznek, a tanácsadástól
a beszerelésen keresztül
egészen a karbantartásig.
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