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«Προϊόν
της Χρονιάς 2012»

Το AQA Perla κατέκτησε το διεθνές βραβείο
για τις καινοτόμες τεχνολογίες, Plus X Award.
Το σύστημα αποσκλήρυνσης AQA Perla της BWT κέρδισε τους κριτές της απαιτητικής
διοργάνωσης με την υπεροχή του σε πάνω από τέσσερις κατηγορίες. Το AQA Perla
ξεχώρισε, τόσο για την ποιότητα και το μοναδικό σχεδιασμό του, όσο για τη λειτουργικότητα
και τον οικολογικό του προσανατολισμό. Κατέκτησε, όπως ήταν φυσικό, τον τίτλο «Προϊόν
της Χρονιάς 2012», που απονέμεται κάθε χρόνο στα πιο καινοτόμα προϊόντα.
Η επαναστατική τεχνολογία του AQA Perla, κάνει το νερό πραγματικά μεταξένιο. Δημιουργεί νέα
δεδομένα στην εξοικονόμηση πόρων, μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες και προστατεύοντας το
περιβάλλον. Το έξυπνο και ακριβές σύστημα προσθήκης αλατιού, σε συνδυασμό με το εναλλακτικό
σύστημα χειρισμού που διαθέτει, μας δίνουν τέλειο, υγιεινό πόσιμο νερό, με χαμηλό λειτουργικό
κόστος. Το AQA Perla μπαίνει σε κάθε σπίτι και μας απαλλάσσει από τις επικαθίσεις, ενώ
αποτρέπει αποτελεσματικά τη φθορά στις σωληνώσεις και τις συσκευές.
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Προστασία
Οι επικαθίσεις αλάτων στα δίκτυα νερού και τις συσκευές, μειώνουν τη διάρκεια ζωής τους, ενώ
αυξάνουν κατά πολύ το χρόνο που δαπανούμε για τον καθαρισμό και τη συντήρησή τους. Το μαλακό
νερό, που προσφέρει ο αποσκληρυντής, προστατεύει αποτελεσματικά από τις βλαβερές επικαθίσεις
και αφήνει παντού μία μόνιμη λάμψη. Το AQA Perla προστατεύει από τα άλατα ολόκληρο το οικιακό
δίκτυο νερού και όλες τις συσκευές που συνδέονται με αυτό (πλυντήρια ρούχων, πιάτων κ.α.). Έτσι,
όχι μόνο επιμηκύνει τη ζωή του δικτύου, αλλά και το κάνει περισσότερο ασφαλές.

Μειωμένα κόστη
Ακόμα και μία μικρή επίστρωση ασβεστίου πάχους 2mm πάνω στην επιφάνεια ενός λέβητα, μπορεί
να ανεβάσει τη χρήση ενέργειας μέχρι και 20%. Το σύστημα αποσκλήρυνσης AQA Perla, αποτρέπει
τις επικαθίσεις και άρα μειώνει σημαντικά το κόστος που προέρχεται από την επιπλέον κατανάλωση
ενέργειας. Επίσης, μειώνει τη χρήση σε απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού κατά 50%.

Φροντίδα για το δέρμα
Το AQA Perla χαρίζει την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης! Το μαλακό, μεταξένιο νερό που
προσφέρει, αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο και τα μαλλιά σας, απίστευτα λαμπερά. Επιπλέον,
βγαίνοντας από το ντους, θα σας περιμένει μία απαλή, χνουδωτή πετσέτα, που θα έχει πλυθεί με
μαλακό νερό στο πλυντήριό σας!
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Εύκολη εγκατάσταση και απλή χρήση
Το διπλό σύστημα αποσκλήρυνσης, λειτουργεί με τη διαδικασία ανταλλαγής ιόντων. Τα ιόντα
ασβεστίου και μαγνησίου, που είναι διαλυμένα στο «σκληρό» νερό, αφαιρούνται και έτσι αυτό
μετατρέπεται σε «μαλακό». Το σύστημα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του Γερμανικού
Τεχνικού και Επιστημονικού Συνδέσμου για το Αέριο και το Νερό (DWGW) και λειτουργεί
βάσει τα διεθνή στάνταρ. Το AQA Perla μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί από κάποιον ειδικό και
είναι πολύ απλό στη χρήση.

H BWT (Best Water Technology Group) ιδρύθηκε το 1990 και είναι σήμερα η κορυφαία εταιρεία
στην Ευρώπη στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού. Με 2.700 εργαζόμενους, παρέχει
στους πελάτες της καινοτόμες, οικονομικά αποδοτικές και οικολογικές τεχνολογίες που εγγυώνται
τη μέγιστη ασφάλεια και υγιεινή στην καθημερινή χρήση του νερού – του πολύτιμου στοιχείου
της ζωής. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε πελάτες κάθε κλίμακας, όπως ιδιώτες,
επαγγελματίες, ξενοδοχεία, βιομηχανικές μονάδες αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς ύδρευσης.
Οι καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες της BWT, αφορούν όχι μόνο το πόσιμο νερό, αλλά και
το νερό που προορίζεται για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, παρασκευή φαρμάκων και πισίνες.
Οι ομάδες έρευνας και ανάπτυξης της ΒWT, χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες τεχνικές και υλικά,
με σκοπό να δημιουργήσουν οικολογικά, αλλά και οικονομικά προϊόντα. Βασικός στόχος στην
ανάπτυξη των προϊόντων της, είναι η χαμηλή κατανάλωση πόρων και ενέργειας με αποτέλεσμα
τη μείωση των εκπομπών CO2.

