Ai încredere
în producătorul nr 1 din lume
EcoWater Systems deține peste 40 de brevete valabile, iar
numărul de dispozitive fabricate de companie reprezintă
peste 25% din producția globală de dedurizatoare de apă.

Your Water. Perfected.

Ai încredere în expertul tău local EcoWater care te va ajuta
să alegi soluția potrivită pentru tine!

EXPERTUL TĂU ECOWATER

Potrivire perfectă!
Prin eliminarea durității apei, Duo ED îți va oferi
mai mult confort.
Bucură-te de piele și păr moale şi mătăsos
Extinde durata de viață a bateriilor și a aparatelor
electrocasnice
Elimină depunerile de piatră de pe cabina de duș, cadă și
blatul de bucătărie
Petreci mai puțin timp făcând curățare
Păstrează culorile hainelor mai mult timp
Reduce cu 50% utilizarea de detergenți, săpunuri și
șampoane

Pentru mai multe informații, vizitează

www.ecowater.ro

Bucură-te de apă dedurizată
oriunde fiecare centimetru de
spațiu contează!
Cel mai eficient și mai flexibil dedurizator de
apă, proiectat pentru a se potrivi pentru casă sau
apartament.

Comod
Eficient și economic

Controlerul avansat tehnologic permite
regenerarea manuală, automată sau
programată.

Datorită tehnologiei sale unice acesta este cel
mai eficient dedurizator de apă din punct de
vedere al consumului de sare.

Indicatorul LED de nivel scăzut de sare
informează despre necesitatea completării
acesteia, pentru un confort mai mare de
utilizare.

Este sugicientă o singură adăugare de sare pe
lună pentru ca dedurizatorul să-ți furnizeze apă
dedurizată, atât câtă ai nevoie.
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Rezervorul uscat de sare din Duo ED
oferă securitate mai mare și costuri de
întreținere mai mici.
Toate activitățile de service pot fi efectuate
de un expert EcoWater.
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Eficient. Performanță maximă datorită
distribuitorului unic de apă.

Compact și flexibil

Solid. Până la 3 zile fără regenerare
pentru o familie de 3 persoane*.

Compact: cele două elemente separate
ale dispozitivului ocupă mai puțin loc și se
încadrează perfect în orice spațiu.

Flexibil. Diverse opțiuni de montare și
deservire simplă.

Flexibil: Acest dedurizator universal de
apă permite multe opțiuni de instalare, de
exemplu, unul lângă altul, unul deasupra
celuilalt etc.

Comod. O singură completare de sare
pe lună.
*la duritatea apei de 17°dH și consum de apă de 145 l/
persoană/zi

at softener!

The making of a gre

Descoperă o nouă dimensiune

