
hagomat waterSOFT
 DESALINIZARE PARȚIALĂ ȘI TOTALĂ

Apa corespunzătoare cerințelor dumneavoastră
În majoritatea regiunilor apa de la reţea nu este din păcate adecvată pentru o spălare perfectă. Pentru spălarea profe-
sională există diverse tipuri de tratare a apei. În funcție de domeniul de utilizare, chiar și la o duritate redusă a apei este 
necesară o tratare corespunzătoare, pentru a obţine rezulatat perfect al spălării. Apei i se extrag anumite componente, 
ceea ce duce la diverse trepte de puritate.

Dedurizarea

oferă, la durități crescute 
ale apei, protejarea mașinii 
de depunerile de calcar și 
asigură o acţiune optimă 
între detergent și agentul de 
clătire.

Desalinizare parțială

pe lângă calcar, desali-
nizarea parțială reduce și 
conținutul sărurilor din apă. 
Astfel se pot obține spălări 
aproape fără urme la paha-
re, veselă închisă la culoare 
și tacâmuri.

Desalinizare totală

aici se extrag complet 
calcarul și sărurile, calitatea 
apei corespunde celei a 
apei distilate. Ideal pentru 
spălarea fără urme a ve- 
selei, tacâmurilor și pahare-
lor, fără a trebui lustruite.

Osmoză inversă

calitatea este comparabilă 
cu desalinizarea completă. 
Rezultatul se obține prin 
filtrarea cu o membrană. 
Dezavantaj: în funcție de 
calitatea apei, se irosesc 
până la 70% de apă.

Creșterea duratei de 
viață a mașinii dvs. X X X X

Reducerea costurilor 
de operare a mașinii 
(calcarul este motivul 
principal pentru 
defecțiunile la mașina 
dvs).

X X X X

Utilizarea eficientă a 
detergentului & agen-
tului de clătire

X X X X

Rezultate perfecte
O X X

Domenii principale de 
utilizare

Protejarea mașinii și re- 
zultate excelente la spălarea 
veselei.

rezultate excelente la spăla-
rea paharelor și veselei

rezultate perfecte fără lus- 
truire la pahare, veselă 
închisă la culoare, tacâmuri

rezultate perfecte fără lus- 
truire la pahare, veselă 
închisă la culoare, tacâmuri, 
la trafic mare
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hagomat waterSOFT CLEAN
cod art. 4700600500

• Reduce conținutul de calcar și săruri în apă
• Ideal pentru pahare, tacâmuri și veselă de culori închise
• Rezultate aproape fără lustruire
• Capacitate la o duritate a carbonatului de 8 °dH: 10.000 litri

Cu desalinizarea parțială HAGLEITNER pentru mașini profesionale de spălat se reduce calcarul și sărurile  
din apă. Acest lucru protejează mașina și asigură un efect optim al detergentului. Dimensiuni: Î x D: 
52,6 x 17,6 cm (incl. FILTRUL hagomat waterSOFT)

hagomat waterSOFT EXTRA
cod art. 4700600400

• Calcarul și sărurile sunt extrase complet din apă.
• Nu lasă urme
• Perfect pentru veselă, tacâmuri și pahare - fără lustruire
• Capacitate la o duritate totală de 8 °dH: 5.000 litri

Cu desalinizarea completă HAGLEITNER aveți apă pură - complet fără calcar și săruri. Pentru rezulta-
te fără lustruire. Aceasta protejează mașina și îi crește durata de viață semnificativ. Dimensiuni: Î x D: 
52,6 x 17,6 cm (incl. FILTRUL hagomat waterSOFT) 

Desalinizare cu HAGLEITNER waterSOFT  
– apă perfectă pentru spălat
Avantajele dumneavoastră:
• Rezultate perfecte: veselă strălucitoare și lucioasă pentru pretenții sporite
• Ușor de folosit și manipulare facilă la schimbarea cartușului
• Cartuș ce nu necesită mult spațiu pentru o desalinizare eficientă
• waterSOFT Flow Meter: Pentru a controla în permanență capacitatea cartușului.
• Poziționare individuală a cartușului: orizontal sau vertical
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