
KIT COMPLET BWT PENTRU 
APĂ FILTRATĂ ȘI ÎMBOGĂȚITĂ 
CU MAGNEZIU
Instalare sub chiuvetă





Misiunea BWT este dedicată tratării și transformării oricărei surse de apă destinată
consumului uman, în cea mai sigură apă filtrată și optimizată, direct la punctul de 
utilizare. Acasă, acest loc este fără îndoială bucătăria, locul unde se întâlnește întreaga 
familie, spațiul unde se servește masa. Care este ingredientul principal ce oferă un plus 
de aromă alimentelor atunci când le preparăm, care poate oferi o protecție eficientă 
împotriva calcarului, și are un rol important atât pentru sănătatea organismului uman 
cât și pentru mediul înconjurător? Răspunsul este foarte simplu: apa BWT filtrată și 
îmbogățită cu magneziu. Prin intermediul kit-urilor complete BWT AQA drink Pure, vă 
puteți bucura de apa filtrată și optimizată direct de la robinetul dumneavoastră. Pur și 
simplu deschideți robinetul, umpleți paharul cu apă filtrată și îmbogățită cu magneziu 
și savurați expriența apei premium BWT.

Transformăți-vă casa într-o “bottle free zone” 
(zonă fără plastic)!

Din păcate, planeta noastră albastră devine, din ce în ce mai mult, o „planetă de 
plastic”. Dacă optați să consumați apa filtrată direct de la robinetul din locuința 
d-voastră contribuiți la reducerea utilizării și tranportului de PET-uri care cauzează mari 
probleme de mediu. 

DESCOPERIȚI
MAI MULT ACCESÂND:

bwt-ro.ro

DIRECT DE LA ROBINETUL DUMNEAVOASTRĂ

Apă filtrată și îmbogăţită cu magneziu!

LOCAL DELICIOS VITAL RESPONSABIL



OPTIMIZAȚI APA DUMNEAVOASTRĂ 
DE LA ROBINET!
Apa BWT filtrată și îmbogățită  
cu magneziu

+ Mai mult magneziu mai multă energie
Folosind tehnologia de filtrare a BWT pentru apă 
mineralizată cu magneziu, care este unică în întreaga 
lume, apa de la robinet este îmbogățită cu magneziu 
și, devine, prin urmare, cea mai valoroasă apă filtrată 
BWT din punct de vedere fiziologic.
Magneziul nu numai că ne susține sănătatea și 
condiția fizică, dar este, de asemenea, un excelent 
potențiator de gust. Cu toate acestea, apa mineralizată 
cu magneziu nu este doar o adevărată plăcere atunci 
când se consumă ca atare ci și îmbogățește savoarea 
ceaiului și cafelei perfecte.

+ Un plus de vitalitate
Magneziul aduce un aport important în funcționarea 
normală a sistemului muscular și nervos. Deși este un 
mineral esențial, nu poate fi produs în mod natural 
de catre corpul nostru și trebuie să-l asigurăm prin 
alimentație. Avem nevoie de aproximativ 300 mg* 
de magneziu în fiecare zi). Consumând apa BWT 
îmbogățită cu magneziu vă alimentați corpul într-un 
mod simplu, natural și eficient cu acest mineral 
valoros. Consumul a 2,5 litri de apă mineralizată cu 
magneziu de la BWT asigură până la 20% (~ 65 mg)* 
din necesarul zilnic de magneziu (Pentru o duritate 
totală a apei de 17°d).

*Directiva Consiliului Europeri 90/496 și Consiliul Alimentației și Nutriției 
din SUA

+ Protecție ideală anti-calcar pentru electrocasnice
Pe parcursul procesului brevetat, o parte din 
duritatea provenită din calciu este înlocuită cu 
magneziul. Drept urmare, mineralele importante 
din punct de vedere fiziologic rămân în apă, dar se 
păstrează și protecția ideală împotriva calcarului. 
Aparatele dumneavoastră, cum ar fi ceainicele 
și mașinile de cafea, sunt protejate împotriva 
depunerilor, iar dumneavoastră beneficiați de o 
experiență savuroasă atât în băuturile calde, cât și 
în cele reci.

+ Pentru TINE și pentru PLANETA ALBASTRĂ

Apa îmbuteliată este adesea transportată pe 
distanțe extrem de mari înainte de a ajunge acolo 
unde vă aflați. Există o alternativă mult mai bună: 
apa de la sursa directă, de la robinet. BWT filtrează 
și optimizează apa direct de la sursă, reducând 
astfel transportul inutil. Acest lucru reduce emisiile 
de CO2 și contribuie indirect la lupta împotriva 
schimbărilor climatice. În același timp, prin utilizarea 
apei îmbogățite cu magneziu de la BWT, reduceți și 
utilizarea peturilor, care cauzează mari probleme de 
mediu în oceanele lumii.



SOLUȚII COMPLETE & INTELIGENTE - APĂ FILTRATĂ ȘI 
ÎMBOGĂȚITĂ CU MAGNEZIU DIRECT DE LA ROBINET
Bucurați-vă de experiența apei BWT

Urban LOFT

kit-urile AQA Drink Pure

Kit-urile AQA DRINK PURE URBAN și LOFT conțin:
• cartuș filtrant MP200 cu capul de filtru inclus pentru apă filtrată și îmbogățită cu magneziu
• robinet GROHE de înaltă calitate

• set URBAN: cu pipă pivotantă în formă de C
• set LOFT: cu pipă pivotantă în formă de L și cap extensibil

• monitor AQA programabil, cu semnal acustic, ce anunță necesitatea înlocuirii cartușului filtrant
• nu necesită conexiune la sistemul de alimentare cu energie electrică.

Cartușele filtrante pentru seturile AQA Drink Pure

Toate seturile AQA Drink Pure conțin cartușul filtrant AQA Drink Magnesium Mineralized Water Protect care oferă 
atât gustul perfect cât și o protecție fiabilă împotriva depunerilor de calcar. 

Mărime M200 M400 MP200 MP400

Cartuș filtrant inclus în pachet - - -

Mineralizare cu magneziu*

Reducerea clorului

Protecția anticalcar - -

Ultrafiltrarea reduce bacteriile & microplasticul - - - -

Capacitatea de filtrare exprimată în litri 1.330 @ 12 °dH 5.000
@ 12 °dH

600
@ 12 °dH

2.100
@ 12 °dH

Înălțime în mm (cap de filtru) 385 500 385 500



Cartușul pentru mai mult magneziu - mai multă energie - mai mult 
gust

Cartușul filtrant AQA Drink MP200 are o capacitate de filtrare 600 l la o duritate 
a apei de 12 grade germane. Acesta funcționează prin intermediul tehnologiei 
brevetate BWT în decursul a cinci etape de filtrare, transformă apa de la robinet 
în apă perfect filtrată și îmbogățită cu magneziu. De asemenea, sunt reduse și 
substanțele care ar putea altera gustul apei, precum clorul, metalele grele (de 
exemplu cuprul, plumbul sau nichelul), iar apa este îmbogățită cu magneziu prețios. 
de asemenea se oferă o protecție fiabilă împotriva depunerilor de calcar pentru 
intstalații și pentru aparetele de uz caznic (cafetiere, mașini de cafea, ceainice)

Indicatorul pentru schimbarea filtrului - monitorului AQA

Prin intermediul monitorului BWT AQA, o unitate de măsurare programabilă, aveți 
acces în permanență la capacitatea de filtrare a cartușului. Acesta trebuie montat 
sub chiuveta din bucătărie fiind conectat la cartușul filtrant printr-un senzor 
de debit. Unitatea de măsură indică capacitatea filtrului, care depinde atât de 
duritatea apei, cât și de durata de utilizare a acestuia. Pe monitor este afișată în 
timp real capacitatea de filtrarea a cartușului. Atunci când cartușul filtrant este 
epuizat șă necesită înlocuire, un semnal sonor va indica acest lucru.

Un robinet - două opțiuni ale apei

Robinetul de înaltă calitate de la GROHE nu este doar un element vizibil și elegant 
în orice bucătărie, dar reunește și o multitudine de avantaje tehnice: datorită 
fluxurilor separate de apă, puteți decide dacă doriți apă filtrată și îmbogățită cu 
magneziu sau dacă doriți apă de la robinet nefiltrată. Astfel, capacitatea filtrului 
poate fi utilizată în mod optim.



385 mm

30 mm

TEHNOLOGIA MODERNĂ ȘI ELEGANTĂ -  
MANEVRARE SIMPLĂ

Cum funcționează?
Cartușul filtrant BWT AQA drink cu magneziu este instalat direct sub blatul unde este 
montată chiuveta și este conectat la sursa de apă și la restul bateriei. Robinetul în 3 
căi de la GROHE dispune de două manete pentru selectarea apei - una pentru apa 
filtrată și optimizată cu magneziu și una pentru apa nefiltrată. O unitate programabilă 
monitorizează capacitatea de filtrare a cartușului și semnalizează când este necesară 
înlocuirea acestuia. Un semnal acustic indică faptul că filtrul necesită înlocuire.

Baterie cu 3 căi

Manetă rotativă stânga 
pentru apă filtrată și 
îmbogățită cu magneziu

Cartuș filtrant BWT AQA 
Drink Protect cu magneziu

Manetă dreapta pentru apă 
nefiltrată de la robinet  
(rece sau caldă)

Monitor AQA:
• monitorizează capacitatea 
de filtrare a cartușului
• semnalizează necesitatea 
înlocuirii filtrului

Fluxuri separate de apă



SOLUȚII COMPLETE AQA DRINK PURE 
ȘI AVANTAJELE ACESTORA
+ APĂ FILTRATĂ ȘI ÎMBOGĂȚITĂ CU MAGNEZIU DIRECT DE LA 
ROBINETUL DIN BUCĂTĂRIE
+ GUST MAI BUN & O AROMĂ COMPLETĂ A BĂUTURILOR D-VOASTRE 
PREFERATE (CAFEA, CEAI)
+ PROTECȚIE EFICIENTĂ ANTI-CALCAR PENTRU APARATELE DE UZ 
CAZNIC (mașini de cafea, ceainice, cafetiere)
+ REDUCE NECESITATEA CONSUMULUI DE APĂ ÎMBUTELIATĂ ÎN 
STICLE DE PLASTIC
+ AVANTAJOS PENTRU PORTOFEL, BENEFIC PENTRU MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR
+ FUNCȚIONARE FĂRĂ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
+ CREAT SPECIAL PENTRU CARTUȘELE FILTRANTE ORIGINALE BWT 
AQA DRINK

EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS
Sibiu, 550052, Șos. Alba Iulia nr. 150

Tel.: +40 219 219
Email: office@bwt-ro.ro

www.bwt-ro.ro

Disponibil acum și  

în România pe  

bwt-
ro.ro


