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Připevněte calmat® na potrubí
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Oviňte impulsní kabel okolo potrubí
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Zapojte přívod elektrické energie

SÁ
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L E J SI

Nepotřebujete nářadí – nemusíte řezat potrubí

Proti vodnímu kameni a rzi

Tvrdá voda a její dopady pro Váš dům
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calmat® nainstalujete během několika málo minut:



calmat®

calmat®
Problém s vodním kamenem
V ÝRO

calmat®
Snadná instalace

Usazeniny vodního kamene na vnitřní straně Vašich trubek,
na topných plochách nebo na zařízení způsobují problémy
typu:






Klesá tlak vody
Ztráta energie v otopném systému
Matné povrchy v kuchyni a koupelně
Opakované opravy a výměny spotřebičů a
zařízení nebo v horším případě výměna
celého potrubního systému
Nainstalujte si úpravnu vodu proti vodnímu kameni a rzi ještě dnes!

Úpravna calmat® pracuje po instalaci
zcela bezúdržbově.
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www.calmat.net
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Ekologické řešení pro lepší
vodu u Vás doma

calmat®
Ekologická úprava

calmat®
3 efekty calmat®

calmat®
Vaše výhody

		 calmat zastaví usazování vodního kamene
1

 Postupné odstraňování vodního kamene z celého

®

calmat mění svým působením krystaly vodního kamene
®

tak, že již nadále nejsou přilnavé k povrchu a vyplavují se
jako jemný prášek společně s vodou.

vašeho potrubního systému

	Méně utracených peněz a ztraceného času na 		
opravy a údržbu Vašeho domova

	Důležité minerální látky jako je vápník a hořčík 		
zůstávají ve vodě zachovány

 Značné úspory mycích a čistících prostředků
► 	Chrání celý Váš potrubní systém, zařízení i
spotřebiče proti vodnímu kameni a rzi.
► 	Lze použít na potrubí všech materiálů: železo,
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		 calmat pozvolně redukuje již existující usazeniny

 Rychlejší úklid kuchyně a koupelny

calmat® šetrně odbourává již usazené nánosy vodního
kamene. V potrubí zůstane jen tenká ochranná vrstva.

 Obnovení tlaku vody

®

měď, plast, PVC i vrstvené trubky.

 Vysoká výkonnost topného systému

► 	calmat® - max. 11/2" potrubí

Ekologická úprava –
bez soli či chemikálií

3
		 calmat chrání proti vodnímu kameni a rzi
®

Bezúdržbový provoz
Vyvinuto a vyrobeno v
Německu
Mezinárodní záruka 5 roky
Nízké energetické náklady
(přibližně 3 €/rok)
Produkt vysoké kvality

MADE IN
GERMANY
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Působením calmat® technologie dochází k řízené
elektroforéze, která produkuje ochrannou vrstvu uhličitanů.

