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OCHRAŇTE VÁŠ DŮM - odstraňte vodní kámen bez chemie

Výhody systému:
• DVGW certifikovaná účinnost 99,6%
• Přirozeně změkčuje vodu bez chemikálií
• Ponechává zdravé minerály Ca, Mg
• Odstraňuje i stávající vodní kámen

K čemu slouží:
Změkčovač vody bez soli NaturSoft se umísťuje na 
hlavní přívod vody, kterou upravuje bez nutnosti po-
užívat sůl nebo jiné chemikálie a nabízí výkon certifi-
kovaný DVGW na 99,6%. Přírodní změkčení vody bez 
použití elektřiny a údržby, zachovává ve vodě zdraví 
prospěšné minerály, zabraňuje tvorbě vodního kame-
ne a dokonce odstraňuje i ten stávající. Toto zařízení 
pracuje bez dodatečných nákladů na provoz a v sou-
ladu s přírodou a se zdravím lidí.

Tvrdá voda:
Tvrdá voda má vysokou koncentraci rozpuštěných minerálních látek. Ze zdravotního hlediska jde o prvky ve vodě žádoucí, mající příznivý 
vliv na lidský organismus. Ideální zařízení pro změkčení vody, tedy ponechává ve vodě prospěšné minerály a přitom dokáže odstranit 
vodní kámen a zabránit jeho další tvorbě.
NaturSoft:
Náplň změkčovače NaturSoft tvoří speciálně navržené granule, které mají na povrchu strukturu uhličitanu vápenatého. Vápník obsažený 
ve vodě je přitahován na povrch granulí, kde mění svoji formu. Mikrokrystaly, obsahující vápník, se uvolňují do protékající vody a dále už 
nevytváří vodní kámen. Dokonce dokáží fungovat jako granule ve změkčovači a odstraňují i stávající vodní kámen v rozvodech a ohřívači.
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NaturSoft změkčovač vody bez soli veřejný vodovod vrt a studna

Změkčovač vody bez soli NS3
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Změkčovač vody bez soli NS6
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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