
Your Water. Perfected.

Ciesz się miękką wodą  
wszędzie tam, gdzie liczy się  
każdy centymetr przestrzeni!
Najbardziej wydajny i elastyczny zmiękczacz wody, 
zaprojektowany tak, aby pasował do domu  
lub mieszkania.

EcoWater Systems posiada ponad 40 ważnych 
patentów, a ilość wytwarzanych przez firmę urządzeń 
stanowi ponad 25% światowej produkcji zmiękczaczy 
wody. Zaufaj swojemu lokalnemu ekspertowi 
EcoWater, który pomoże Ci wybrać odpowiednie  
dla Ciebie rozwiązanie!

Zaufaj
producentowi nr 1 na świecie

www.ecowater.pl
Więcej informacji znajdziesz na:

Odwiedź nas na

facebook.com/zmiekczaczeEcoWater

TWÓJ EKSPERT ECOWATER

 � Ciesz się jedwabiście miękką skórą i włosami
 � Wydłuż żywotność baterii i urządzeń AGD
 � Wyeliminuj osady z kamienia na kabinie  

 prysznicowej, wannie i blacie kuchennym
 � Spędzaj mniej czasu na sprzątaniu
 � Zachowaj kolory swoich ubrań na dłużej
 � Zredukuj do 50% zużycie detergentów,  

 mydeł i szamponów.

Idealne dopasowanie!
Usuwając z wody twardość, Duo ED  
zapewni Ci większy komfort.



Kompaktowy: dwa oddzielone od siebie 
elementy urządzenia zajmują jeszcze mniej 
miejsca i zgrabnie wpasowują się w każdą 
przestrzeń.

Elastyczny: Ten uniwersalny zmiękczacz 
wody umożliwia wiele opcji montażu, np. 
obok siebie, jeden nad drugim itd.

Skuteczny. Maksymalna wydajność dzięki 
wyjątkowemu dystrybutorowi wody.

Wydajny. Do 3 dni bez regeneracji przy 
3-osobowej rodzinie*.

Elastyczny. Różne opcje montażu  
i prosta obsługa.

Wygodny. Tylko 1 napełnienie solą  
w miesiącu.

Wygodny

Wydajny i ekonomiczny

Bezpieczeństwo

Najbardziej ekonomiczny kompaktowy 
zmiękczacz na rynku. Jego unikalna technologia 
czyni go najbardziej wydajnym zmiękczaczem 
wody pod względem zużycia soli. 

Wystarczy 1 uzupełnienie soli na miesiąc, aby 
zmiękczacz dostarczał Ci tyle miękkiej wody, ile 
potrzebujesz.

Suchy zbiornik soli w Duo ED zapewnia 
większe bezpieczeństwo i niższe koszty 
utrzymania. Wszystkie czynności serwisowe 
mogą być wykonywane przez eksperta 
EcoWater.

Zaawansowany technologicznie sterownik 
umożliwia manualną, automatyczną lub 
planowaną regenerację. 

Ledowy wskaźnik niskiego poziomu soli 
informuje o konieczności jej uzupełnienia, dla 
jeszcze większego komfortu obsługi.

The making of a great softener!

37
,8

 c
m

23,2 cm
23,2 cm

51,4 cm

23,2 cm

Kompaktowy  
i elastyczny

*przy twardości wody 17°dH i zużyciu wody 145 l/osobę/dzień Otwórz się na nowy wymiar
zmiękczania wody


