MAGNESIUM MAAKT HET VERSCHIL
ZUIVER WATER MET MAGNESIUM
GOED VOOR LICHAAM EN GEEST

MAGNESIUM
TECHNOLOGIE

ENERGIE
VOOR DE HELE DAG
Uniek van BWT: Magnesiumtechnologie.
Magnesium is een smaakdrager en zorgt dat het water zijdezacht is. Het filterelment verwijdert kalk, zware
metalen en chloor.
Voor de beste watersmaak!

VITAAL
Op een eenvoudige manier
tot 20% van uw dagelijkse
behoefte aan magnesium
opnemen.

ZUIVER
Bijna pH neutraal water.
Gezuiverd van chloor, zware
metalen en andere vuildeeltjes.

LEKKER
Magnesium is een smaakdrager.
Perfect om dagelijks
kraanwater te drinken.
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BWT...
LAAT U
KENNISMAKEN
MET
MAGNESIUMWATER
Of het nu voor uw gezin of in uw werkomgeving is,
water is een belangrijk onderdeeldeel van uw leven.
BWT is specialist in waterbehandeling. Kraanwater
filteren is een eenvoudige oplossing om geen
flessenwater meer te gebruiken. Chloor, zware metalen
en andere vuildeeltjes worden uit het water verwijderd.
Enerzijds drinkt u dus zuiver water, anderzijds wordt er
magnesium aan toegevoegd. U drinkt liever koffie of
thee? Geen probleem. De smaak van uw drankje zal
verbeteren als u magnesiumwater gebruikt.
Ontdekt meer over
magnesiumwater en
receptjes op
www.bwt.be.

Lekker
en zuiver
BWT-water!

WATERKAN

OVERAL BRUIKBAAR

VIDA
Heeft u liever de flexibiliteit van een waterkan? Die u
in de koelkast kan plaatsen om lekker fris kraanwater
te drinken? Het filterelement haalt chloor, metalen en
kalk uit kraanwater en voegt daarna magnesium toe.
Het filterelement moet maandelijks vervangen worden.
U kan met de waterkan ook uw koffiemachine vullen
of thee zetten. U kan ze meenemen als u in de zetel
naar tv kijkt, werkt aan uw bureau,...de mogelijkheden
zijn eindeloos. Als u deze waterkan heeft, hoeft u geen
flessenwater meer te kopen!

ook verkrijgbaar
in het wit
www.bwtwater.be

PENGUIN 40
Deze waterkan heeft een afgrond handvat en
daarnaast alle andere voordelen die de Vida waterkan
ook heeft. Ook deze BWT-waterkan past perfect in de
koelkastdeur.

Verkrijgbaar in wit en blauw op www.bwtwater.be

FILTER

ONDER HET AANRECHT

WODA-PURE CLEAR
Wilt u graag kraanwater drinken? Maar vindt u de
smaak niet lekker? Als u deze BWT filter plaatst, geniet
u zes maanden lang van gefilterd magnesiumwater. De
filterkop is eenvoudig te bevestigen in een keukenkast
en neemt niet veel ruimte in.
Na zes maanden kan u eenvoudig zelf het filterelement
vervangen. Naast chloor, zware metalen en andere
vuildeeltjes haalt deze filter ook kalk uit het water. U
kan uw koffiemachine vullen met het magnesiumwater, hierdoor beschermt u uw koffiemachine tegen kalk
maar geniet u ook van zeer lekker koffie!
Verkrijgbaar vanaf 152.50euro.
Prijs filterlement vanaf 92.60euro.

EENVOUDIGE
PLAATSING

VERSCHILLENDE
FORMATEN

BWT – SPECIALIST
IN WATERTECHNOLOGIE
De Best Water Technology Group (BWT) in zijn huidige
vorm, ontstond in 1990 en is in Europa marktleider
op gebied van watertechnologie aan het
gebruikspunt. Onze 3800 medewerkers in 70
dochter- en deelondernemingen hebben één
gemeenschappelijk doel: particuliere
huishoudens, bedrijven, hotels, gemeenten en
industrie met innovatieve technologieën bijstaan
in hun dagelijks contact met water. Hierbij staat
een maximum aan veiligheid, hygiëne en gezondheid
centraal.
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