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" ... kilka miesięcy temu założyliśmy 
jednostkę Vulcan S250 w naszym 
szpitalu. Na przykład głowice 
natryskowe nie zarastają już 
kamieniem.To oszczędza naszą 
pracę związaną z ich utrzymaniem w 
czystości i redukuje koszty na wymianę 
wyposażenia sanitarnego. Możemy z 
całym przekonaniem rekomendować 
instalowanie urządzeń CWT GmbH ... "

►

Korzyści, jakie daje Vulcan
► Dłuższe życie urządzeń i wyposażenia
► Zwiększony poziom higieny otoczenia 
► Pacjenci z niektórymi chorobami skóry (np. egzema)odczuwają wyraźną ulgę
► Redukcja kosztów codziennych porządków i mycia sprzętu
► Mniejsze zużycie detergentów i mydła
► Spadek intensywności zapachu chloru
► Redukuje koszty chemii i soli

Szpitale, domy opieki i inne obiekty służby 
zdrowia zużywają każdego dnia olbrzymie 
ilości wody. 

Tradycyjne zmiękczacze, pracujące 
ze złożem soli dostarczają nam wodę 
wysokosodową, która  nie nadaje się dla 

pacjentów  cierpiących na choroby układu  
krążenia, serca czy nadciśnienie. Vulcan to 

mądra alternatywa.

Vulcan ― The eco-friendly system

100%

ECO-FRIENDLY SYSTEM

W
ITH

O
UT SALT OR CHEMICALS

Przykład instalacji Vulcan

Szpital św. Józefa, Berlin

Vulcan S250 installed in the St. Joseph Hospital
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Application examples
► Szpitale I kliniki
► Domy opieki
► Dental clinics
► Kliniki dentystyczne
► Centra rehabilitacji
► Ośrodki spa I wellness
► Fabryki leków
► Przychodnie, żłobki

Typowe zastosowania szpitalne

Vulcan nie zmienia chemicznego składu 
wody – nie dodajemy soli. Ważne 
makroelementy jak wapń i magnez 
pozostają w wodzie dla naszego dobra. 
Vulcan redukuje osady wapienne 
tworzące tzw. biofilm – redukuje w 
ten sposób ilość bakterii w układzie. 
Badania pokazują, że Vulcan kreuje 
bardziej higieniczne środowisko 
dostarczając pacjentom i personelowi 
zdrową wodę.

Znaczne oszczędności 
na środkach piorących 

i czyszczących

Redukcja osadów kamienia 
w całym systemie 

rurociągów

Szybsze 
czyszczenie  

kuchnie 

Mniej czasu i wysiłku 
poświęconego na czyszczenie 

wież chłodniczych

Ograniczona 
konserwacja 
i konieczność 
stosowania 

ostrych środków 
czyszczących

Zapewnia bardziej 
higieniczne środowisko 

dla pacjentów i 
personelu

Redukuje kamień w 
toaletach i łazienkach

Vulcan - Sposób na kamien i rdzę 

Dłuższa żywotność 
i lepsza wydajność 

urządzeń

Żywność i napoje 
zachowują swój 
naturalny smak

Redukcja szkodliwych 
bakterii i biofilmu
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Widoczne wyniki uzdatniania Vulcan – przed i po

System rurociągów Muszla pisuaru ceramicznego Element grzejny w zbiorniku ciepłej 
wody

M A D E  I N

G E R M A N Y

Przeciw kamieniowi i rdzy

  Nie używa się odczynników ani soli

  Wydłużenie życia profesjonalnego 
wyposażenia i sprzętu

  Elektronika całkowicie bezpieczna w 
bloku szkła organicznego

  Możesz samodzielnie zainstalować 
urządzenie; nie potrzeba do tego 
narzędzi ani demontażu / cięcia rur

  Ekologiczny sposób na problem z 
kamieniem 

  Dopasowany do rur od ½" do 40"

  Technologia nadaje się na rury ze 
wszystkich możliwych materiałów: 
metale (miedź, stal), tworzywa (PE, 
PVC, PP), rury warstwowe (PEX)

  Urządzenie całkowicie bezobsługowe

Jakość - Made in Germany
►  Produkowane przez Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
► Ponad 40 lat doświadczeń w fizycznym uzdatnianiu wody 
► Dostępne w ponad 70 krajach 
► 25 lat międzynarodowej gwarancji


