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Elektroniczny system antyskalowy
Prywatne domy i wille



►

Korzyści, jakie daje Vulcan
►  redukcja osadów w całej domowej instalacji sanitarnej
►  mniej czasu i wysiłku na utrzymanie idealnej czystości kuchni i łazienki
► łatwiejsze sprzątanie kuchni i łazienek
► znaczne oszczędności środków piorących i czyszczących
►  ważne dla życia minerały pozostają w wodzie w łatwo przyswajalnej postaci
►  dysze zraszaczy do nawadniania ogrodu nie zarastają już kamieniem
►  bardziej przyjazne utrzymanie twojego basenu, jego obsługa techniczna i konserwacja

Woda jest cennym dobrem. Jednak 
twarda woda zawiera rozpuszczone 
związki wapnia i magnezu, które będą 
się gromadzić w postaci kamienia 
wewnątrz rur i na powierzchni urządzeń.

To proste ekologiczne urządzenie 
pozwoli Ci zachować idealny stan 

rur zarówno dziś, jak i dla przyszłych 
pokoleń, co podwyższa rynkową wartość 
twojego domu.

Technologia Vulcan-Impuls
elektroniczne impulsy emitowane 
przez urządzenie odbierają związkom 
wapnia zdolność przywierania do po-
wierzchni. Osady z twardej wody są 
łatwo zmywalne z powierzchni np. zle-
wu, kabiny prysznicowej czy wanny. 
Vulcan co istotne - rozpuszcza także 
już istniejące w rurach pokłady kamie-
nia powodując oczyszczenie domowe-
go system rur. Ponadto rury metalowe 
narażone były na korozję. Elektro-
niczne impulsy Vulcana generują 
ochronną warstwę węglanów, która 
zapobiega korozji wżerowej.

100%

ECO-FRIENDLY SYSTEM

W
ITH

O
UT SALT OR CHEMICALS

Zraszacze i systemy 
ogrodnicze pozostają 
czyste i działają dłużej. 
Wymagana jest mniejsza 
liczba wymian. 

Baseny są łatwiejsze w ut-
rzymaniu, a filtry basenowe 
pozostają czystsze. Można 
zmniejszyć ilość środków che-
micznych i czyszczących.

The alternative to water softeners



Simple Do-It-Yourself installation 
Instalacja urządzenia Vulcan jest tak prosta, 
że zrobisz to sam. Trwa kilka minut, nie 
ma  bez konieczności cięcia czy rozkręcania 
rur. Nie wymaga żadnych narzędzi. Vulcan 
montuje się na głównej rurze. Vulcan  
można montować wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.

Spełnienie standardu Green Building

Vulcan jest bezobsługowy i nie zmienia 
składu wody. Pozostawia w wodzie wapń i 
magnez, które są ważnymi minerałami dla 
ludzkiego organizmu.

Vulcan to ekologiczne uzdatnianie wody 
dla zielonych budynków i domów, które ma 
na celu pomóc właścicielom i operatorom 
budynków być odpowiedzialnym za 
środowisko i efektywnie wykorzystywać 
zasoby.

brak zacieków i 
czystsze naczynia 

lepsze nawilżenie 
i wzrost napięcia 

skóry 
uprane tkaniny 

miękkie w dotyku

miękkie, puszyste 
włosy

wzrost ciśnienia 
wody w instalacji

oszczędności 
na kosztach 
ogrzewania

lepsza praca pralek i 
zmywarek

woda z kranu 
bogata w 
minerały

szybsze sprzątanie 
łazienki i kuchni  

tańsze utrzymanie 
domowego basenu

Vulcan 5000  
zainstalowany 
w prywatnym 
domu
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Visible results of Vulcan water treatment ― before and after

System rurociągów Liście roślin uprawnych Basenowe urządzenie do chlorowania wody

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
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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


