
FILTRU



KEO provine dintr-o idee care reunește na-

tura și inovația: fiecare produs KEO este 

extrem de funcțional în utilizare, de înaltă 

calitate și are proprietăți speciale, care îm-

bogățesc viața de zi cu zi. 

Standardul nostru de calitate se continuă prin 

selectarea celui mai bun partener de coo-

perare pentru produsele KEO și garantăm o 

legătură care își aduce influența.

KEO. Bucurați-vă de apă. hornbach.ro/keo

Apa
BWT ESTE NR .  1  ÎN  EUROPA ÎN TRATAREA APE I

bwt.com

ESTE SARCINA NOASTRĂ

Facem mereu un pas înainte, investim în cercetare și dezvoltare și prezentăm 

bestseller-uri durabile pentru diferite domenii de utilizare și cerințe impuse 

în privința calității apei. Pentru noi este de la sine înțeles să lucrăm durabil și 

să protejăm resursele prețioase ale planetei noastre albastre.



COMPETENȚĂ ÎN PROBLEME DE APĂ
ÎN TOATE DOMENIILEConductă de apă caldă

Conducta de apă rece 
trece prin filtrul BWT 
MyAQUA Soft, pentru a 
obține apă filtrată

Conductă de apă rece 
pentru apă nefiltrată

Apă filtrată

EFICIENT ÎN UTILIZAREA RESURSELOR 
Renunțarea la apa îmbuteliată în sticle de plastic de unică 
folosință înseamnă o contribuție activă la protecția mediului.

COMOD & EFICIENT
Apa de la robinet devine apă potabilă filtrată1 (3 l / min.). 
Costuri reduse, de cca. 0,08 Euro per litru.

FILTRAT PERFECT
Conținutul de clor din apă, care are o influență negativă 
asupra gustului, dar și cel de metale grele, precum cupru, 
plumb și nichel va fi redus. 

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA CALCARULUI
Protecție fiabilă împotriva calcarului, prin realizarea unei 
legături a calciului din apă, prelungește durata de viață a 
aparatelor dumneavoastră de bucătărie.

REGLARE INDIVIDUALĂ A  
TEMPERATURII
Ideal pentru băuturi reci, aparate de sifon și adecvată 
pentru prepararea băuturilor calde. 

INSTALARE NECOMPLICATĂ
Sistem integrat de oprire a apei pentru înlocuirea simplă a 
filtrului. Deșurubați pur și simplu vechiul filtru, înșurubați-l pe 
cel nou, clătiți prin trecerea a trei litri de apă și gata.

1La un consum mediu de cca. 3,5 l/zi*, filtrul ar trebui înlocuit după 6 luni. 
*Cantitatea indicată este valabilă pentru condiții de verificare definite la 14° dKH (grade germane de 
duritate carbonat).

Clip video de montaj și de utilizare și 
informații suplimentare la:

hornbach.ro/keohornbach.ro/keo
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+ MAGNEZIU
+ ZINC

- CALCAR
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- METALE GRELE
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COMPATIBIL CU 
PORTOFOLIUL BWT AQA DRINK

În cazul unui consum mediu de 3,5 l/zi, la utilizarea a două filtre 
BWT MyAQUA Soft rezultă o acoperire de 1 an și cca. 1.200 de litri 
de apă potabilă filtrată. Suplimentar la calitatea crescută a apei, 
eliminăm căratul exasperant al lăzilor cu apă și contribuim la redu-
cerea deșeurilor din material plastic.
1 La un consum mediu de cca. 3,5 l/zi într-o gospodărie cu 4 persoane.

APĂ, DAR MAI BUNĂ!
MAI BUNĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ 
& PENTRU MEDIU

=
1.200 
LITRI

95% 
reciclabil

FILTRATĂ
APA

MAI MULT DECÂT DOAR FILTRARE

My AQUA
Soft Filter

- CALCAR

- CLOR

- METALE GRELE

Magneziu
Mineralized

Water

ZINC +
Magneziu

Mineralized
Water

Mai multe informații la bwt.com

FILTRU o dată ÎN SETUL 

KEO MIZU  
INCLUS

Sticle de material plastic PET de unică folosință



Q:  Am nevoie de o filtrar?
A:  Apa de la robinet este supusă unor controale stricte, însă acest lucru este valabil numai până 

la racordul casei dumneavoastră. În funcție de sistemul de conducte, este posibil ca ulterior să 
pătrundă impurități. Mai multe informații despre calitatea apei și gradul de duritate a acesteia 
(soft/medie/dură) puteți obține de la furnizorul dumneavoastră regional, uzinele de apă sau 
asociații.

Q:  Instalarea sistemului de filtrare este laborioasă?
A:  Instalarea poate fi efectuată în câțiva pași, fără implicarea unui muncitor specializat. Setul in-

clude instrucțiuni de montaj detaliate, care pot fi consultate de asemenea pe hornbach.ro/keo.

Q:   La cât timp se schimbă un filtru BWT MyAQUA Soft și câtă apă poate fi filtrată cu 
acesta? De unde pot fi achiziționate ulterior filtrele? 

A:   Un filtru se schimbă după cca. 6 luni de utilizare sau un consum de aproximativ 600 de litri. 
Puteți achiziționa ulterior diver-se filtre prin HORNBACH și BWT.

Q:  Pot să racordez setul la un încălzitor instant?
A:   Nu, armătura și setul de filtrare BWT MyAQUA Soft pot fi utilizate numai cu un racord de 

apă rece & apă caldă.

Q:  Pot să înlocuiesc singur un filtru BWT MyAQUA Soft gol?
A:  Da. Înlocuirea unui cartuș de filtrare BWT MyAQUA Soft este simplă și se realizează ra-

pid. În capul filtrului BWT este integrat un sistem Aquastop, care împiedică ieșirea apei 
când robinetul cu ventil de colț este deschis, atunci când nu este montat un filtru.  Însă se 
recomandă ca la înlocuirea filtrului să închideți robinetul cu ventil de colț și să eliminați 
presiunea prin acționarea scurtă a tastei de filtru de pe armătură.

Q:  Ce avantaje au filtrele?
A:  Filtrele BWT MyAQUA Soft sunt legate direct la conducta dumneavoastră de apă. Astfel vă 

puteți bucura de apă filtrată oricând doriți. Până la 3 litri de apă proaspăt filtrată, direct de 
la bateria dumneavoastră de bucătărie.

Q:  Cu ce accesorii este compatibil setul?
A:   Cu articolele BWT MyAqua Soft, în acest sens existând diferite filtre de schimb/pen-

tru achiziționare ulterioară, un monitor AQA și multe altele. Informații suplimentare la  
www.hornbach.ro sau www.bwt.com. 

Q: Trebuie să curăț/efectuez o întreținere a sistemului?
A:  În cazul unei întreruperi a utilizării de peste 2 zile, sistemul de filtrare trebuie clătit cu 4-5 litri de 

apă înainte de reutilizare. În cazul unei întreruperi a utilizării de peste 4 săptămâni, recoman-
dăm înlocuirea cartușului de filtrare BWT MyAQUA Soft.

Q:  Este necesar un racord electric?
A:  Nu, nu este necesar un racord electric.

Q: Ce valabilitate au filtrele BWT MyAQUA Soft?
A: Atâta timp cât filtrul BWT MyAQUA Soft încă nu a fost instalat, nu există un termen de expirare.

Rezumatul celor mai importante întrebări:


