VODA PLYN
KÚRENIE

Váš partner pre kúrenie,
vodu, inštalačný materiál,
plyn a sanitárnu techniku

AKCIOVÁ PONUKA

008

2017

Riešenie na tvrdú vodu
od Honeywell
• Dlhšia životnosť domácich spotrebičov
(napr.: kotol, ohrievač vody, pračka,
umyvačka, čajník, kávovar...)
• Vaňa, sprchovací kút, kohútiky
a ďaľšie sanitárne armatúry
a zariedenia domácnosti nie sú
pokryté vodným kameňom
• Náklady na pracie a čistiace prostriedky
sa znížia až o 40 %
• Spotreba energie sa zníži najmenej o 10 %
• Pokožka a vlasy sú zdravšie a hebkejšie
• Šaty si dlhšie zachovajú svoj pôvodný
tvar a farby
• Jednoduchá inštalácia
a bezproblémová prevádzka
• Automatická a optimálna regenerácia,
ktorá je zárukou najnižšej spotreby soli
• Návratnosť úpravne je 2-4 roky

VÝHODNÁ
CENA

K tomuto setu odporúčame objednať
25 kg balenie technickej soli.

akciová brutto
cena s DPH/ks

obj. kód

názov a popis

HW PW17-75BVP

Zmäkčovač vody PW17, SET, balenie obsahuje aj plastový bypass ventil a transformátor,
obsah ion-valca 17 l, kapacita 5,8 - 13,5 mol (32-76 °dH × m3)
Vodný filter 100 µm s redukčným ventilom, svetlosť DN25, pripojovací závit 1“
Tester pre tvrdosť vody (kvapkátko)

HW FK06-1AA
0903850

008/2017-i-MV | platná od 5. 5. 2017 do odvolania
Uvedené brutto ceny s DPH v EUR. Táto akcia nahrádza doposiaľ platnú akciu na daný tovarový druh.
Akcie nie je možné medzi sebou kombinovať. Na túto ponuku si nie je možné uplatniť sconto
za predplatbu. Ak si neželáte zasielanie našich ponúk, informujte nás o tom prosím krátkou správou,
aby nedošlo k nedorozumeniam so zasielaním nevyžiadanej pošty. Chyby, zmeny v texte,
v technickej špecifikácii výrobkov a cenách sú vyhradené. Fotky sú len ilustračné.
Zobrazenie farieb pri tlačenom letáku je limitované technológiou tlače.
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