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БЕЗБЕДНА, ВКУСНА ВОДА СО ВИСОК 
КВАЛИТЕТ ВО ВАШИОТ ДОМ

BWT 
WODA-PURE

cleanwater.mk



Безбедна и 
вкусна вода со 
врвен квалитет 
директно од 
вашата чешма!

намалени трошоциподобар 
вкус

заштеда на 
простор

едноставна промена 
на филтер

нема повеќе вода 
во пластика

Чиста и перфектно-хигиенска вода 
за пиење во вашиот дом

BWT WODA-PURE ЈА ПРЕТВОРА ОБИЧНАТА ВОДА ВО ВИСОКО КВАЛИТЕТНА ВОДА 
ЗА ПИЕЊЕ ВО ДОМОТ. ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА СЕКОЈА ИНДИВИДУАЛНА 
ПОТРЕБА СО КОЈА ДОБИВАТЕ БЕЗБЕДНА И ЧИСТА ВОДА ДИРЕКТНО ОД ЧЕШМА.

Оптимално решение за сите индивидуални 
потреби: 
• Чиста вода ослободена од честички, мирис, 
хлор, бактерии, при што се задржуваат 
природните минерали на водата;
• Високо-хигиенска вода за пиење без бактерии;
• Чиста вода без честички;
• Се задржуваат сите природни минерали во 
водата.

Квалитет
Како број 1 производител во третман на вода 
во Европа, BWT, го одржува високиот квалитет 
и стандардите за хигиена. Производствените 
капацитети во Германија и Австрија сe ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004 сертифицирани, а 
хигиенските резултати се во согласност со HAC-
CP стандардите. Дополнително, производството 
се контролира од страна на водечки и независни 
тела за сертификација на квалитет: TUV, SUD, NSF.



Филтрација
• Отстранува честички 
поголеми од 1µm/5µm

• Задолжителна промена 
на филтерот на 6 месеци 
од пуштање во употреба

• Промена на филтер по 
4 месеци неработење

• Максимален проток 
200 l/h

S-F1 > 1µm

S-F2 > 5µm

Против честички

Филтрација
• Отстранува хлор и 
останати супстанции 
со мирис и вкус преку 
високо квалитетен и 
безбеден за исхрана 
активен јаглен  

• Безбедно отстранува 
честички и останати 
материи

• Сигурно задржување 
на природните 
супстанции

• Висок квалитет на 
филтрација за совршен 
вкус 

Капацитет до

S-C 12.000l

V-C 40.000l

Против хлор

Филтрација 

• Отстранува бактерии 
и е идеална заштита од 
паразити за најдобра 
хигиена преку ултра-
филтерска мембрана со 
вдлабнати влакна

Капацитет до

S-UF 12.000l

Против бактерии

Филтрација
• Отстранува хлор и 
останати супстанции 
со мирис и вкус преку 
високо квалитетен и 
безбеден за исхрана 
активен јаглен

• Отстранува бактерии 
и е идеална заштита од 
паразити за најдобра 
хигиена преку ултра-
филтерска мембрана со 
вдлабнати влакна

• Вода ослободена од 
штетни честички

Се во едно

Збогатува
• Реминализира со 
минерали од природата 
„Доломит“ – калциум и 
магнезиум совршено 
нутриционистички 
балансирани

• Го задржува вкусот – 
препорачано за области 
со мека вода или во 
инсталации со ревезна 
осмоза

• Предфилтрација на 
честички, органски 
супстанции со лош мирис 
и вкус (пр. Хлор)

Капацитет до 

SoftMin М 4.500l

Плус минерали

Woda - Pure

НЕТРЕТИРАНА ВОДА фИЛТРИРАНА ВОДА

Woda-Pure S-F1
Woda-Pure S-F5

Woda-Pure S-UF
Woda-Pure V-UF3

Woda-Pure Clear
V, M, XL Mineralizer

Woda-Pure S-C
Woda-Pure V-C3

Woda-Pure S-CUF
Woda-Pure XL-CUF

Збогатува
• Додава Магнезиум 
минерали – за 
највкусен чај и целосно 
ароматизирано кафе, 
како и за вкусна вода за 
пиење за секојдневна 
консумација

Отстранува

• Калциум (тврдост) за 
превенција на таложење 
на бигор во машини кои 
користат топла или ладна 
вода

• Супстанции одговорни 
за лош мирис и вкус (пр. 
Хлор)

Капацитет до

Clear V 2.500l

Clear M 3.800l

Против бигор + Mg2+

Woda-Pure  
Soft Min M

Збогатен вкус со  
Mg2+  

Технологија
Mg2+

Min

Се препорачува промена на кертриџ на филтерот 6 месеци по употреба без разлика на останатиот капацитет. 
Истото се препорачува доколку не се употребува повеќе од четири недели.
За Woda-Pure Clear потребна е посебна глава на филтер/ поврзување. Капацитетот зависи од тврдоста на водата.

mОДУЛАРЕН хИгИЕНСКИ СИСТЕМ



Свежа чиста и хигиенска вода за пиење достапна 24/7, веднаш 
од вашата чешма!

Нудиме комплетно 
решение: Кујнска 
батерија Genebre 
– Шпанија, со BWT 
Woda Pure филтри 
со цени од 26.087 
денари. 

*понуда за: Genebre 
чешма, BWT Woda-
Pure Clear единечна 
глава за филтрирање, 
BWT Woda-Pure Clear 
Mineralizer S единечен 
филтер, комплет 
монтажа и делови за 
монтажа.

BWT Wassertechnik GmbH
Industriestraße 7, 69198 Schriesheim

+49 6203 73–0, +49 6203 73–196
export@bwt.de
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Овластен дистрибутер на BWT за Македонија: 

Енекс Гроуп Инженеринг
www.cleanwater.mk, www.eneks.mk
телефон: 02 512 8887 
e-mail: contact@eneks.mk
секој работен ден 8.00 – 17.00 часот


