
Samodzielna instalacja Problem osadów

 zmniejszenie ciśnienia wody

 strata energii w obiegu wody gorącej

 matowe powierzchnie w kuchi i łazience

  powtarzające się naprawy, wymiany sprzętu gospodar-
stwa domowego lub w najgorszym wypadku wymiana 
całego systemu rurociągów

Już dziś uzyskaj rozwiązanie przeciw kamieniowi i rdzy!

Skutki twardej wody w Twoim domu 
Osad na ściankach wewnętrznych rur, na elementach 
grzewczych lub na urządzeniach gospodarstwa domo-
wego tworzy wiele typowych problemów takich jak: 
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calmat® 
Przeciw kamieniowi i rdzy

Przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie dla lepszej  
wody w Twoim domu

calmat® jest montowany w kilka minut: nie wymaga 
narzędzi - nie trzeba rozcinac rurociągów

1  Przymocowanie calmata® do rury 

2  Owinięcie impulsowych kabli wokół rury

3  Podłączenie wtyczki do zasilania

www.calmat.pl

Po zainstalowaniu działa absolutnie  
bez konserwancji
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Przyjazne dla środowiska rozwiązanie

 
3 efekty calmat’a®

 
Twoje korzyści

   chroni cały system wodociągów, urządzeń i sprzętu 
przed osadzaniem się kamienia i rdzy

   odpowiedni do każdego rodzaju rur: żelaznych,  

miedzianych, plastikowych, PVC, rur złożonych itp.

  calmat®-dla rur o średnicy max.  11/2" 

   calmat® zatrzymuje odkładanie się osadów na  
powierzchniach

calmat® zapobiega krystalizacji wapnia tak,że nie może 
połączyc sie z powierzchnią, pozwala się go zmyc wodą jak 
drobny proszek.

  calmat® łagodnie redukuje istniejący osad
calmat® dokładnie usuwa już istniejące, nagromadzone w 
systemie rurociągów osady. Na wewnętrznej powierzchni rur 
powstaje tylko cienka warstwa ochronna.

   calmat® chroni przed ponownym rdzewieniem i 
korozją

calmat® generuje kontrolowaną elektroforezę podczas której 
powstaje ochronna warstwa węglanu metalu. Ta warstwa 
chroni przed rdzewieniem i korozją.

   Ekologiczny – nie wymaga   
   użycia soli oraz chemikaliow   

   Nie wymaga obsługi 
  

   Opracowany i wyprodukowany 
   w Niemczech   

M A D E  I N

G E R M A N Y

   5 lata międzynarodowej 
   gwarancji 

5

   Niskie koszty energii 
   elektrycznej ( ok. 13 PLN/rok )    

   Wysoka jakośc produkcji

2

3

1   obniżenie osadów w całym systemie rurociągów

   znacząco mniej czasu i kosztów zużywa sie na 
konserwację i naprawy w Państwa domu

   Ważne minerały tj. wapń i magnez pozostają w 
wodzie

   znaczne oszczędności w środkach piorących i 
środkach czystości

  szybsze czyszczenie kuchni i łazienek

  ciśnienie wody zostaje przywrócone

   Wysoka wydajność systemu grzewczego oraz  
wytwarzania ciepłej wody


