
WATERGUARD VÍZTISZTÍTÓ
PRÉMIUM
A TISZTA VÍZ FORRÁSA!

2010, 2011és 2014-ben 
a LUX márka elnyerte 

a Business Superbrands 
kitüntetést.

Az OKK (régebben ÁNTSZ) által bevizsgált 
és engedélyezett termék.



Hívja területi képviselőnket!   

Jelen termékismertető nem minősül ajánlattételnek, a benne megfogalmazottak tájékoztató jellegűek.luxhungaria.hu
Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 

Lux Hungária Kft.

Bővebb információért és az otthonában 
történő, ingyenes ivóvíz-bevizsgálásért, 

kérje kollégánk segítségét!

•  2 év általános garancia
• országos és nemzetközi szervizhálózat
• kipróbálási lehetőség
• kiegészítő tartozékok házhozszállítása
• LUX Royal Club tagság
• kedvező részletfizetési lehetőségek…

LUX GARANCIA

EGYEDÜLÁLLÓ JELLEMZŐK

KÉNYELEM ÉS MEGTAKARÍTÁS

A hosszú, sokszor már elhasznált csővezetékeken 
keresztül otthonunkba érkező ivóvíz minősége gyak-
ran nem megfelelő a benne található kémiai és fizikai, 
valamint bakteriális szen nyezőanyagok miatt!

A túl magas kloridion-, metán-, vas-, mangán- 
és ammónium tartalma vérképzési-, gyomor- 
és bélműködési zavarokat okozhat!

Az ivóvíz sokszor kellemetlen ízű, színű vagy szagú!

WATERGUARD – A TISZTA VÍZ FORRÁSA! AZ WATERGUARD VÍZTISZTÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL MINDENKI SZÁMÁRA 
ELÉRHETŐVÉ VÁLIK AZ EGÉSZSÉGES, TISZTA IVÓVÍZ!

Készülékünk a fordított ozmózis elve alapján működik. Egy féligáteresztő 
membránt használ, mely az új fejlesztésnek köszönhetően magasabb 
vízáramlás mellett is csökkenti a víz szennyezettségét. 
Ezen kívül eltávolítja a vízből az esetleges oldószereket, nitrátokat, arzént, 
ólmot, krómot, alumíniumot, valamint a gyomirtószerek maradványait.

A vízbemenetnél az előszűrő kiszűri a nagyobb sűrűségű szennyező anyago-
kat, majd a természetes kókuszhéj szénszűrő leköti a klórt és semlegesíti 
a kellemetlen szagokat.

A by-pass szelep segítségével 
a vezetékes vízben megtalálható 
ásványi anyagokat a berendezés 
visszakeveri a magyar és az 
Európai Uniós szabványokban 
előírt mennyiségben. Ezáltal nem 
változik a víz összetétele, azaz 
a készülék nem mesterségesen 
sózza vissza az ivóvizet. 

A baktériumok elleni kezelés 
UV-lámpával történik.

Az Waterguard víztisztító a közüze-
mek által rendelkezésünkre bocsá-
tott ivóvizet a beépített ízfokozónak 
köszönhetően érzékszervekkel 
meghatározható módon javítja!

Használatával nemcsak megkímélhetjük 
magunkat a palackos víz vá sárlásával járó 
kényelmetlenségektől, hanem jelentős anya-
gi megtakarí tást érünk el!

TÉNYEK

TECHNOLÓGIA

— 5 fokozatú szűrőrendszer
• előszűrő
• szénszűrő
• fordított ozmózis membrán
• UV lámpás szűrőkamra
• Ízfokozó

— Karcsú és kompakt mosogató alatti telepítés
— Üzemelési és szerviz jelzések
— Szűrőélettartam kijelző
— Vízszivárgás érzékelő és riasztó
— LCD kijelző

• szűrőélettartam kijelző
• kimeneti vízhőmérséklet és TDS jelző


