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ZESTAW PÓŁROCZNY
BLUEWATER CLEONE, ZEPTER
AQUEENA CL-20, CL-5, CL-C
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

259,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Bluewater

OPIS PRZEDMIOTU
Zestaw oryginalnych wkładów wymiennych Bluewater
Filtry są przeznaczone do zapewnienia optymalnego oczyszczania wody w Bluewater Cleone i podobnych urządzeniach
Zestaw zawiera ﬁltry do wody:
CL-20 do wstępnej ﬁltracji sedymentacyjnej
CL-5 do wstępnej ﬁltracji sedymentacyjnej
CL-C zawierający naturalny węgiel aktywny - najwyższa światowa jakość węgla Jacobi Carbons
Filtry wstępne (CL-20, CL-5, CL-C) powinny być wymieniane co 4-6 miesięcy, a ﬁltry uszlachetniające (Cl-InLine-C) co
10-12 miesięcy. Komplet ﬁltrów na serwis rozszerzony (roczny) znajdziesz tutaj.
Cechy wkładów wymiennych:
Oryginalny produkt Bluewater Sweden
Eliminują 99% najbardziej znanych zanieczyszczeń, takich jak brudy, pyłki, zarodniki, rdza i inne drobne cząsteczki
Wykorzystują naturalny, aktywny węgiel kokosowy ﬁrmy Jacobi Carbons, w celu poprawienia smaku i usunięcia związków
organicznych
Gwarantują całkowite oczyszczanie
Dostarczają krystalicznie czystą, doskonałą w smaku, zdrowszą wodę pitną bezpośrednio z kranu
Chronią membranę osmotyczną i zapewniają jej dłuższą żywotność
Dlaczego oryginalne wkłady Bluewater są droższe od ﬁltrów dostępnych na rynku?
Przede wszystkim w grę wchodzi jakość materiałów używanych w procesie produkcji. Nowoczesna technologia
natryskiwania czystego chemicznie polipropylenu we wkładach piankowych oraz stosowanie bezkonkurencyjnego
jakościowo węgla aktywnego od Jacobi Carbons sprawia, że otrzymujemy produkt najwyższej jakości. Wkłady pakowane

są w atmosferze ochronnej lamp UV, co eliminuje w 99,999% całą bakteriologię. W tej branży nie robi tego prawie nikt.
Na końcu, wolne od wszelkich zanieczyszczeń, wkłady piankowe przechodzą podwójny system automatycznego
pakowania. Nikt nie dotyka wkładu do momentu osadzenia go w korpusie w Twoim ﬁltrze wody. To gwarancja
bezpieczeństwa dla Ciebie. Twoje zaufanie jest dla nas najważniejsze, dlatego wraz z Bluewater oddajemy w Twoje ręce
produkt, który nie ma konkurencji na rynku.
Zestaw zawiera komplet wkładów na serwis, który trzeba wykonać co 4-6 miesięcy (serwis półroczny), od daty
zamontowania urządzenia. Urządzenie wymaga serwisu co maksymalnie 6 miesięcy. Naprzemiennie wykonuj też pełny,
rozszerzony serwis urządzenia (serwis roczny). Wkłady na pełny serwis serwis urządzenia znajdziesz tutaj.
Wkłady pasują do urządzeń: Bluewater Cleone, Kuna Water Cleone, Kuna Filter Cleone, Cleone, Aqueena Zepter.
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