
Η σειρά αποσκληρυντών Rondomat Duo S της BWT, κέρδισε 
το κρατικό βραβείο «Prize for Design 2011» στην Αυστρία.
Στη BWT, τη νούμερο 1 εταιρεία στην Ευρώπη στις τεχνολογίες νερού, δόθηκε το Austrian 
National Design Award 2011. Το βραβείο αυτό, απονέμεται από το Υπουργείο Οικονομικών της 
χώρας, με βασικό κριτήριο τον εξαιρετικό σχεδιασμό.

Το βραβείο του Υπουργείου, υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού για την οικονομία, την 
κοινωνία και τον πολιτισμό. Δέκα μόνο από τις συνολικά 176 συμμετοχές, προτάθηκαν για 
βράβευση, μέσα από τρεις κατηγορίες. Η σειρά Rondomat Duo S εντυπωσίασε τους κριτές με 
τον διαχρονικό σχεδιασμό, την εργονομική κατασκευή, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων που 
εξασφαλίζει. Η υψηλή αισθητική της σειράς, ενισχύει ακόμα περισσότερο στη συνείδησή μας, τη 
σημασία που έχει το νερό για τη ζωή.
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Η σειρά αποσκληρυντών Rondomat Duo S της BWT, είναι η ιδανική λύση για επαγγελματικούς 
και βιομηχανικούς χώρους. Οι σύγχρονοι αποσκληρυντές, αποτρέπουν αποτελεσματικά τις 
επικαθίσεις των αλάτων και προλαμβάνουν τη φθορά που αυτές προκαλούν στα δίκτυα νερού, 
αλλά και στις συσκευές και τον εξοπλισμό με τα οποία συνδέονται. Παράλληλα, προσφέρουν 
υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής σε κάθε μας επαφή με το νερό.

Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία τους, οι Rondomat Duo S προσαρμόζουν ιδανικά τη λειτουργία 
τους ανάλογα με την κατανάλωση. Είναι οι μόνοι δίδυμοι αποσκληρυντές με στήλες ρητίνης 
διαφορετικής (μεγάλης και μικρής) χωρητικότητας. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και χάρις στο 
“έξυπνο” ροόμετρο που διαθέτουν, είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ τους τις περιόδους 
μικρής και μεγάλης κατανάλωσης, ώστε να ενεργοποιούν αντίστοιχα τη μικρή ή τη μεγάλη στήλη 
ρητίνης. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή, ενώ παράλληλα βοηθούν στη 
χαμηλότερη κατανάλωση πόρων και τη μείωση εξόδων.

Υψηλή προστασία

Καινοτομία και αποδοτική λειτουργία
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Οι αποσκληρυντές Rondomat Duo S διαθέτουν μοντέρνο, συμπαγή σχεδιασμό ώστε 
να μην καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο. Η εγκατάστασή τους είναι γρήγορη και προσφέρουν 
πλήρη ηλεκτρονικό έλεγχο των λειτουργιών τους μέσω οθόνης αφής.

Η σειρά Rondomat Duo S φέρει πιστοποίηση DVGW 
(Γερμανικός Οργανισμός Πιστοποιήσεων για το Νερό και το Αέριο) 
και προσφέρει υψηλής ποιότητας νερό και υγιεινή προστασία 
σε κάθε χώρο, όλο το 24ωρο.

Γρήγορη εγκατάσταση και ευκολία 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.  
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