
bwt.combwt.com

Moje personalizo-
vaná voda BWT

ZVOLTE SI VODU, KTERÁ SE HODÍ K VAŠEMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Mineralizujte 
vodu místo použití 

filtru!



Jedno, jestli  jste přemožitel vrcholů, královna přehlídkových 

mol, závislák na kafi  nebo si vychutnáváte požitek z čaje. 

Jedno, jaký jste typ. BWT má tu správnou vodu přizpůsobenou 

Vašim potřebám. Pomocí fi ltru  MyAQUA Soft Filter jste 

omezením obsahu vodního  kamene a chlóru vytvořili základ 

fi ltrované vody. Ale je možné ještě daleko více.

NAŠE TECHNOLOGIE

VAŠE ZLEPŠENÍ KVALITY

Jaký jste typ?

Z volte vhodný fi ltr BWT AQA drink Minera-

lized Water. Jedno, jestli provádíte mine-

ralizace hořčíkem nebo zinkem + 

hořčíkem: Každá fi ltrační kartuše 

se hodí k Vašim fi ltrům MyAQUA 

pro kuchyňské armatury. Vychut-

nejte si nyní Vaši vodu z vodovodu 

v nové dimenzi.

Vyzkoušejte to!

Mineralizujte vodu místo použití filtru!

Nyní k 
dostání na 

bwt.com/shop

MyAQUA
Soft

Magnesium
Mineralized

Water

ZINC +
Magnesium
Mineralized

Water 

–  VODNÍ KÁMEN

– CHLÓR  

– TĚŽKÉ KOVY 

–  VODNÍ KÁMEN

– CHLÓR  

– TĚŽKÉ KOVY 

+ HOŘČÍK 

–  VODNÍ KÁMEN

– CHLÓR  

– TĚŽKÉ KOVY

+ HOŘČÍK 

+ ZINEK  

CHRAŇTE VAŠE 
PŘÍSTROJE PŘED 

VODNÍM KAMENEM

PRO  VÍCE SÍLY A 
LEPŠÍ CHUT´

POSILNĚTE SE PITÍM

FILTROVANÁ 
VODA

MINERALIZOVANÁ A 
FILTROVANÁ VODA



Využití místní vody z vodovodu

Provede se úprava místní vody 
z vodovodu a vytvoří se z ní 

chuťově optimální Magnesium 
Mineralized Water.

Ochrana zdrojů

Odpadá přeprava a 
tahání plastových lahví. 

To chrání zdroje a snižuje 
uhlíkovou stopu.

Úspora peněz

Nepoužíváním plastových lahví 
a využívání vody z místního 

vodovodu lze také ušetřit hotové 
peníze.

Omezení 
plastového odpadu

Nepoužíváním plastových lahví 
se také drasticky omezí podíl na 

odpadu z plastů.

VYTVOŘTE SI DOMA ZUR 
„BOTTLE FREE ZONE“

Díky fi ltraci s fi rmou BWT se stanete součástí 

hnutí Bottle Free. Protože si tím upravujete Vaši 

vlastní vodu z vodovodu a odstraňujete z ní cizí 

částice a nečistoty. Zařízení BWT Mineralizer 

zajišťuje díky inovativním technologiím vynikající 

chuť. Jednoduše už nepotřebujete žádnou vodu 

v plastových lahvích.

=



              Filter Reuse Projekt

Pomocí  BWT “Filter Reuse Projekt“ se plastový 

odpad ještě více zredukuje. Z okamžitou platností 

Můžete vaše prázdné fi ltrační kartuše vrátit zpět 

BWT a BWT může min. 95% fi ltrační svíčky použít 

pro výroby nových fi ltrů.

Přesně ve smyslu For You and Planet Blue.

replace - regenerate - reus
e

return

PITÍ JE ZDRAVÉ PRO VÁS A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Navštivte 
nás na 
bwt.com/shop. 
Najděte si bližší 
informace k jednotlivým 
tématům nebo si hned 
objednejte Váš
    požadovaný fi ltr.



BEZ VODY NEEXISTUJE 
ŽÁDNÝ ŽIVOT, 

ŽÁDNÝ RŮST, ŽÁDNÝ 
POKROK. PROTO SE 

BWT UPSALA VODĚ JAKO 
ŽIVOTNÍMU ELIXÍRU. 

PRO VŠECHNY, 
KTEŘÍ HLEDAJÍ 
TO NEJLEPŠÍ.

BEZ VODY, 
NIE JE TAM ŽIADNY ŽIVOT, 

ŽIADNY RAST, 
ŽIADNY POKROK. 

BWT SE K VODE PRIHLÁSILA 
AKO K ŽIVOTNÉMU ELIXÍRU.

PRE VŠETKÝCH, 
KTORÍ HĽADAJÚ 
TO NAJLEPŠIE.

Scan Code 
for further 
languages: 



bwt.combwt.com

Moja personalizo-
vaná voda BWT

VYBERTE SI VODU, KTORÁ VYHOVUJE VÁŠMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU.

BWT Austria GmbH 
Walter-Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria 

Mineralizovat'� 
vodu namiesto 
použitia filtra!



Je jedno či ste premožiteľ vrcholov, kráľovná prehliad-

kových mól, závislák na káve, alebo si vychutnávate pôžitok 

z čaju. Bez ohľadu na to, aký typ ste. BWT má správnu vodu 

šitú na mieru vašim potrebám. Pomocou fi ltra MyAQUA Soft 

ste vytvorili základ fi ltrovanej vody obmedzením obsahu 

vodného rozsahu a chlóru. Ale oveľa viac je možné.

NAŠE TECHNOLÓGIE

VAŠE ZLEPŠENIE KVALITY

�Co ste za typ?

Vyberte si vhodným fi lter BWT AQA drink 

Mineralized Water. Či už mineralizujete horčík 

alebo zinok + horčík: Každá fi ltračná 

kartuša sa hodí k vašim fi ltrom 

MyAQUA pre kuchynské armatúry. 

Užite si vodu z vodovodu teraz v 

novej dimenzii.

Vyskúšajte to!

Mineralizovat‘ vodu namiesto použitia filtra!

Teraz k 
dispozícii na

bwt.com/shop

MyAQUA
Soft

Magnesium
Mineralized

Water

ZINC +
Magnesium
Mineralized

Water 

–  VODNÝ KAMEŇ 

– CHLÓR  

– TÁŽKÝ KOV 

–  VODNÝ KAMEŇ 

– CHLÓR  

– TÁŽKÝ KOV 

+ HORČÍK 

–  VODNÝ KAMEŇ 

– CHLÓR  

– TÁŽKÝ KOV 

+ HORČÍK 

+ ZINOK  

CHRÁŇTE SVOJE 
ZARIADENIA PRED 

VODNÝM KAMEŇOM

PRE VÄČŠIU SILU A 
LEPŠIU CHUT´

POSILŇTE SA 
NÁPOJOM

FILTROVANÁ 
VODA

MINERALIZOVANÁ A 
FILTROVANÁ VODA



Využitie miestnej vody z vodovod

Miestne voda z vodovodu sa upraví 
a vytvorí sa znie chuťové optimálna 

Magnesium Mineralized Water.

Ochrana zdrojov

Odpadá preprava a ťahanie 
fl iaš s vodou. To chráni zdroje a 

znižuje uhlíkovú stopu.

Úspora peňazí

Nepoužívaním plastových fl iaš 
a využívanie vody z miestneho 
vodovodu možno tiež ušetriť 

hotové peniaze.

Znižovanie množstva 
plastového odpadu

Nepoužívaním plastových fl iaš 
sa tiež drasticky obmedzí podiel 

na odpadu z plastov.

UROBTE Z VÁŠHO DOMOVU 
"BOTTLE FREE ZONE"

S fi ltre od BWT sa stanete súčasťou hnutia 

Bottle Free. Pretože tak upravíte vodu vašu 

vodu z vodovodu a odstránite častice a 

nečistoty. BWT Mineralizer zaisťuje vynikajúcu 

chuť vďaka inovatívnym technológiám. 

Jednoducho už nepotrebujete žiadnu vodu 

v plastových fľašiach.

=



Projekt                Filter Reuse  

Pomocou BWT "Filter Reuse Project" sa plastový 

odpad ďalej znižuje. môžete vrátiť späť prázdne 

fi ltračné kasrtuše BWT a BWT môže použiť aspoň 

95% fi ltračných sviečok na výrobu nových fi ltrov.

Presne v zmysle For You and Planet Blue.

replace - regenerate - reus
e

return

PITIE JE ZDRAVÉ PRE VÁS  
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navštívte nás v
bwt.com/shop. 
Prečítajte si ďalšie 
informácie o jednotlivých 
témach alebo si ihneď 
objednajte požadovaný
     fi lter.


