
przeciw osadom

Olśniewająca czystość w łazience



3. Spłucz
Spłucz wodą kabinę prysznicową, 
aramturę i glazurę łazienkową. 
Zakręć wodę, urządzenie wyłączy 
się automatycznie.

2. Nacisnij przycisk 
Po kąpieli, przy odkręconej 
wodzie, aktywuj urządzenie  
naciskając przycisk na obudowie.  

1. Podłącz filtr
Zamontuj filtr między armaturą  
i wężem prysznicowym.

4. Szybko i efektywnie
Olśniewający efekt w Twojej 
łazience bez konieczności 
czyszczenia i szorowania. 

 BWT – For You and Planet Blue.

„Jeden przycisk
- bez chemikaliów“



Twarda woda powoduje powstawanie nieestetycznych osadów na 
wyposażeniu i glazurze łazienkowej. Im większa twardość wody 
tym trudniejsze do usunięcia zacieki i osady powstające na kabinie 
prysznicowej, wannie, armaturze łazienkowej i innych elementach 
łazienkowych mającymi kontakt z wodą. 

BWT Quick & Clean to alternatywa dla czasochłonnego  
i nieekologicznego usuwania łazienkowych osadów wapiennych 
przy użyciu agresywnych środków chemicznych.

BWT Quick & Clean pozwala na osignięcie olśniewajcego efektu w 
Twojej łazience za pomocą jednego przycisku. 

Kabina prysznicowa, armatura i glazura łazienkowa spłukana 
wodą przefiltrowaną i zmiękczoną przez urządzenie BWT Quick 
& Clean to olśniewający efekt w Twojej łazience bez konieczności 
kłopotliwego i czasochłonnego czyszczenia wyposażenia 
łazienkowego po każdej kąpieli. 

Zacieki i osady wapienne 
- wróg przyjemności z kąpieli

BWT Quick & Clean

„Innowacyjne rozwiązanie przeciw 
osadom i zaciekom w łazience 
bez konieczności czasochłonnego 
czyszczenia i szorowania.“  

„Woda tak miękka, że chciałabym 
używać takiej samej do kąpieli. 
Byłoby to zbawienne dla mojej 
skóry i włosów“

„Przeciwdziała osadom z mydła 
bez stosowania chemikaliów.“

Opinie konsumentów:

BWT Quick & Clean

Oszczędność i ochrona środowiska:

BWT Quick & Clean 

usuwa osady i zacieki na 
wyposażeniu łazienkowym 
bez konieczności stosowania 
drogich i szkodliwych dla 
środowiska chemikaliów.

Oszczędność i dbałość o środowisko naturalne



www.bwt.pl

Kontakt: 

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116 
01 – 304 Warszawa
tel.: +48 22 533 57 00
fax: +48 22 533 57 19
e-mail: bwt@bwt.pl

Grupa Best Water Technology to europejski lider technologii uzdatniania 
wody wyznaczający standardy w swojej dziedzinie. Proponowane przez 
nas rozwiązania sprawdzają się zarówno podczas uzdatniania wody pitnej, 
mineralnej czy ultraczystej dla farmacji, jak i podczas uzdatniania wody 
basenowej, grzewczej, procesowej kotłowej i lodowej oraz wykorzystywanej 
w klimatyzacji.

Grupa BWT uzyskała wiodącą pozycje na rynku uzdatniania wody w Europie 
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i produktom gwarantującym naszym 
klientom najwyższy wymiar bezpieczeństwa, higienę i zdrowie w kontakcie 
z życiodajnym eliksirem jakim jest woda. Innowacje te to m.in.: SEPTRON®, 
moduł do elektrodejonizacji (EDI) o światowym zasięgu ze spiralnymi 
zwojami, proces MDA (aktywacja tlenku manganu) do skutecznego usuwania 
manganu, dwubiegunowa technologia AQA total do ochrony przed osadami 
wapnia bez użycia chemikaliów, SANISAL – sól do regeneracji zmiękczaczy 
mająca jednocześnie właściwości dezynfekujące oraz nowa rewolucyjna 
technologia Mg2+ poprawiająca smak fitrowanej wody oraz kawy i herbaty.

O firmie


