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Apa mea 
personală BWT

SELECTAȚI PENTRU STILUL DVS. DE VIAȚĂ APA POTRIVITĂ

Mineralizati
în loc numai 
să filtrati!



Indiferent dacă sunteți un cuceritor al vârfurilor munților 

sau o regină a benzilor de alergare, un dependent de cafea 

sau un iubitor de ceai. Indiferent ce fel de tip sunteți. BWT 

are apa corectă adaptată la nevoile Dumneavoastră. Cu 

fi ltrul MyAQUA Soft ați ajuns deja la baza apei fi ltrate, prin 

reducerea calcarului și clorului. Dar se poate și mai mult.

TEHNOLOGIILE NOASTRE

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
DUMNEAVOASTRĂ

Ce tip sunteti?

Selectați fi ltrul adecvat de apă mineralizată 

BWT AQA drink. Indiferent dacă este 

mineralizată cu magneziu sau cu 

zinc + magneziu: Fiecare cartuș de 

fi ltrare se potrivește cu soluția 

Dvs. MyAQUA pentru armăturile 

de bucătărie. Savurați apa de la 

rețea din acest moment la o nouă 

dimensiune.

Probați-o!

Mineralizati în loc numai să filtrati!

Acum se 

poate procura

 la adresa

bwt.com/shop

MyAQUA
Soft

Magnesium
Mineralized

Water

ZINC +
Magnesium
Mineralized

Water 

– CALCAR 

– CLOR  

– METALE GRELE 

– CALCAR 

 – CLOR  

– METALE GRELE 

+ MAGNEZIU 

– CALCAR 

 – CLOR  

– METALE GRELE 

+ MAGNEZIU 

+ ZINC  

PROTEJAȚI APARA-
TELE DVS. CONTRA 

CALCARULUI

PENTRU MAI MULTĂ 
PUTERE ȘI GUST

BEȚI CA SĂ FIȚI MAI 
PUTERNIC/Ă

APĂ 
FILTRATĂ

APĂ MINERALIZATĂ 
ȘI FILTRATĂ



Utilizați apa locală de la rețea

Apa locală disponibilă la rețea 
este preparată și înnobilată 
ca gust în cea mai bună apa 
mineralizată cu magneziu.

Menajând resursele

Transportarea și căratul apei 
nu mai sunt necesare. Astfel 
se menajează resursele și se 
reduce amprenta de CO2.

Economie de bani

Prin renunțarea la sticlele de 
plastic și utilizarea de apă locală 
de la rețea se pot economisi și 

sume importante de bani.

Reducerea 
deșeurilor din plastic

Prin economisirea sticlelor de 
plastic se reduce drastic și 

o mare parte de deșeuri din 
plastic.

TRANSFORMAȚI-VĂ CASA ÎN
„BOTTLE FREE ZONE” 
(ZONA FĂRĂ STICLE)

Cu fi ltrele de la BWT participați la mișcarea 

Bottle Free (fără sticle). Pentru că astfel vă 

preparați apa Dvs. de la rețea și o eliberați de 

particule și impurități. BWT Mineralizer asigură 

împreună cu tehnologiile inovative cel mai bun 

gust. Nu veți mai avea nevoie pur și simplu de 

apă în sticlele de plastic.

=



Proiectul de reutilizare a fi ltrelor

Prin intermediul proiectului de reutilizare BWT 

“Filter Reuse Projekt“ se reduc și mai mult 

deșeurile din plastic. Din acest moment puteți 

trimite înapoi cartușele goale de fi ltrare BWT și 

BWT poate utiliza min. 95 % din lumânările de 

fi ltrare pentru producerea noilor fi ltre. 

Complet în consens cu For You and Planet Blue.

replace - regenerate - reus
e

return

SAVURAREA APEI 
ESTE SĂNĂTOASĂ  
PENTRU DVS. ȘI PENTRU MEDIU

Vizitați-ne la 
bwt.com/shop. 
Găsiți informații detaliate 
privind aceste tematici 
și comandați imediat 
noul Dumneavoastră 
   fi ltru dorit.



FĂRĂ APĂ NU EXISTĂ
VIAȚĂ, NIMIC NU CREȘTE, 

NIMIC NU AVANSEAZĂ. 
DIN ACEST MOTIV BWT 
VĂ PRESCRIE APA CA 

ELIXIR PENTRU VIAȚĂ. 
CĂUTAȚI CE-I

MAI BUN PENTRU
TOATĂ LUMEA.

WITHOUT WATER, 
THERE IS NO LIFE,

NO GROWTH, 
NO PROGRESS. 

THAT’S WHY BWT IS 
COMMITTED TO WATER, 

THE ELIXIR OF LIFE.
FOR THOSE 

LOOKING FOR 
THE BEST.

Scan Code 
for further 
languages: 



bwt.combwt.com

My personal 
BWT water

CHOOSE THE WATER THAT FITS YOUR LIFESTYLE.

BWT Austria GmbH 
Walter-Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee, Austria 

Mineralized, 
not just filtered!



Whether you are summit conqueror, a treadmill queen, a 

coffee junkie or a tea connoisseur. No matter what type 

you are, BWT has the right water, tailored to your needs. 

With the MyAQUA Soft fi lter you have already created the 

basis for fi ltered water by reducing limescale and chlorine. 

But there is more.

OUR TECHNOLOGIES

YOUR UPGRADE

What type are you?

Choose the BWT AQA drink Mineralized Water 

fi lter that suits you. Whether mineralized with 

magnesium or with zinc + magnesium: 

Each fi lter cartridge fi ts your 

MyAQUA fi lter solution for kitchen 

taps. From now on enjoy your tap 

water in a new dimension.

Try it!

Mineralized, not just filtered!

Now 
available at

bwt.com/shop

MyAQUA
Soft

Magnesium
Mineralized

Water

ZINC +
Magnesium
Mineralized

Water 

– LIMESCALE 

– CHLORINE 

– HEAVY METALS 

– LIMESCALE 

– CHLORINE 

– HEAVY METALS 

+ MAGNESIUM 

– LIMESCALE 

– CHLORINE 

– HEAVY METALS 

+ MAGNESIUM 

+ ZINC  

LIMESCALE 
PROTECTION FOR 

YOUR DEVICES

FOR MORE 
POWER AND TASTE

DRINK YOURSELF 
STRONGER

FILTERED 
WATER

MINERALIZED AND 
FILTERED WATER



Use local tap water

Locally available tap water is 
treated with tasty Magnesium 

Mineralized Water.

Saves resources

No need to transport or haul 
water anymore. This saves 
resources and reduces the 

CO2 foot print.

Save money

By not using plastic bottles and 
using the local tap water instead, 

you can save money.

Reducing 
plastic waste

By using less plastic bottles 
the amount of plastic waste 

ending up in landfi ll is reduced 
drastically.

MAKE YOUR HOME A 
„BOTTLE FREE ZONE“

With fi lters from BWT you become part of the 

Bottle Free movement. This is because you use 

it to treat your own tap water and free it from 

particles and impurities. With its innovative 

technologies, the BWT Mineralizer ensures the 

best taste. You simply no longer need water in 

plastic bottles.

=



The                fi lter reuse project

With the BWT „Filter Reuse Project,“ plastic waste 

is reduced even further. You can now send your 

empty fi lter cartridge back to BWT and BWT can 

use at least 95% of the fi lter cartridge for the 

production of new fi lters.

In the spirit of For You and Planet Blue.

replace - regenerate - reus
e

return

DRINKING WATER IS HEALTHY 
FOR YOU AND THE ENVIRONMENT.

Visit us at
bwt.com/shop. 
Find out more about 
the mentioned topics or 
order your desired fi lter.


