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VODA MINERALIZOVANÁ 
MAGNESIEM

PITNÁ VODA MINERALIZOVANÁ 
MAGNESIEM.
Chuť vody mineralizované magnesiem je sku-

tečným zážitkem. Stejně tak je i dokonalým 

způsobem, jak doplnit denní příjem hořčíku. 

VODA JE NAŠÍM POSLÁNÍM.
BWT je evropským lídrem v oblasti úpravy vody. 

Investice do výzkumu a vývoje nám umožňuje vy-

víjet ty nejlepší produkty pro širokou škálu využití 

splňující nejnáročnější požadavky na kvalitu vody. 

Udržitelnost a pečlivé zacházení s drahocennými 

zdroji naší modré planety jsou pro nás samozřej-

mostí. 

CHYTRÉ ROZHODNUTÍ
Ušetřete peníze pitím kohoutkové vody 

upravené technologií BWT namísto kupování 
jednorázových láhví. 

KONEC PLASTOVÝM LÁHVÍM
Praktické řešení pro výdej pitné vody. BWT Vám 

poskytne kvalitní, hořčíkem mineralizovanou 
pitnou vodu.

ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ NA DOPRAVU 
Kvalitní pitná voda přímo z Vašeho kohoutku bez 

nutnosti dopravy na velké vzdálenosti. 

VYNIKAJÍCÍ CHUŤ
Poznejte rozdíl s každým douškem. Ať už si dopřejete 
čistou vodu, kávu nebo šálek čaje. A to všechno v po-
hodlí Vašeho domova. 

ÚČINNÁ OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENI
Kávovar i rychlovarná konvice bez vodního kamene. 
Používáním vody BWT prodloužíte jejich životnost. 

ODBORNÉ 
ZNALOSTI
VE VŠECH 
OBLASTECH
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BWT WFI – VODA 
PRO ZDRAVOTNICTVÍ

HEDVÁBNĚ MĚKKÁ 
PERLOVÁ VODA BWT

HEDVÁBNĚ MĚKKÁ PERLOVÁ VODA 
VE SPRCHÁCH I V BAZÉNU.
Proměňte tvrdou, kalnou vodu v hedvábně měkkou 

perlovou vodu pro dokonalý pocit domova. Od 

osvěžující ranní sprchy až po uklidňující plavání ve 

Vašem bazénu. 

BWT VODA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Jedinečná technologie ultra-filtrace od BWT 

poskytuje nejvyšší hygienické standardy vyhovující 

těm nejpřísnějším legislativním požadavkům. Ideální 

k použití v nemocnicích, rehabilitačních klinikách 

apod.
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S MAGNESIEM POCÍTÍTE ROZDÍL.

Hořčík je minerálem, který podporuje nejen naše zdraví a kondici, ale navíc 

dodává vodě na lahodné chuti. Mineralizovaná voda hořčíkem je opravdovým 

potěšením v čisté formě. Dokonale podtrhne také chuť čaje a kávy.

Mineralizace hořčíkem probíhá na úkor redukce vápníku, jehož usazování má 

za následek tvorbu vodního kamene. Upravená voda od BWT tak spolehlivě 

ochrání Vaše spotřebiče, jako jsou kávovary a varné konvice a prodlouží jejich 

životnost.

 
 

Více energie
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FILTR STOLNÍ 
VODY

–

–

–

SADA AQA DRINK  
PURE FILTR

–

–

SADA AQA DRINK  
PURE

–

–

Voda  
mineralizovaná hořčíkem

C – chlazená voda

A – neperlivá voda

S – perlivá voda

Produktová řada filtrů stolní vody je 
uvedena v samostatném katalogu.
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AQA DRINK  
 PRO 10 

VÝDEJNÍKY VODY
STOLNÍ

VÝDEJNÍKY VODY
VOLNĚ STOJÍCÍ

Voda mineralizovaná magnesiem 
pro všechny oblasti 



10   

Vychutnejte si vodu mineralizovanou hořčíkem. Ať už jste 

doma, v práci, ve fitness centru nebo ve škole. 

Široká nabídka produktů z řady BWT AQA drink je pro Vás 

všude tam, kde potřebujete čerstvou a chutnou vodu. 

BWT voda 
mineralizovaná 

magnesiem

AŤ JSTE KDEKOLI

RESTAURACE 
& BARY

@

@ FITNESS & SPA
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KANCELÁŘE@

ŠKOLY@

DOMÁCNOSTI@

@ VEŘEJNÉ PROSTORY
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PROMĚŇTE SVOU KOHOUTKOVOU VODU V KAŽDODENNÍ 
ZÁŽITEK

Nejjednodušším způsobem, jak můžete podpořit svůj zdravý způsob života, je používání 
vysoce kvalitního vodního filtru ve Vaší domácnosti.
S výdejníkem vody a filtrací BWT můžete snadno proměnit Vaši kohoutkovou vodu 
v opravdový zážitek. Ať už máte rádi neperlivou, chlazenou, horkou nebo perlivou vodu. 
Dejte sbohem jednorázovým plastovým láhvím, které zabírají místo ve Vaší lednici či na 
kuchyňské lince.

DOMÁCNOSTI@

AQA drink  
Pro 10
Strana 33 

BWT 
Thero 90
Strana 34 

AQA drink 
Pro 20
Strana 40 

BWBWTT Sada AQA drink  
Pure
Strana 30 



 13

PŘÍSUN MINERALIZOVANÉ VODY OD BWT STISKEM JEDINÉHO 
TLAČÍTKA.

Při nedostatku vody v lidském těle dochází k bolestem hlavy, únavě nebo problémům se 
soustředěním. Proto je zejména ve školách, na univerzitách či ve školících zařízeních velmi 
důležité mít přístup k velkému množství čerstvé pitné vody. Řešením jsou BWT výdejníky 
vody, díky kterým získáte vodu mineralizovanou hořčíkem, a to pouhým stisknutím tlačítka 
– neperlivou, perlivou, horkou nebo chlazenou. 

ŠKOLY@

AQA drink  
40
Strana 41 

AQAQA drdrininkk
40

AQA drink  
30 & 60
Strana 42/43 
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AQA drink  
30 & 60
Strana 42/43 

AQAQAA drdrini k
30 & 60

KANCELÁŘE@
VODA MINERALIZOVANÁ MAGNESIEM - TAJEMSTVÍ, JAK POTĚŠIT 
ZAMĚSTNANCE, ZÁKAZNÍKY A NÁVŠTĚVNÍKY 

Ať už trávíte pracovní den v kanceláři, showroomu nebo obchodě, je důležité dbát 
na pravidelný přísun tekutin. Správná hydratace pomůže zlepšit koncentraci Vašich 
zaměstnanců a ti pak budou pracovat efektivněji. Skleničkou osvěžující vody také 
potěšíte své zákazníky, kteří se tak u Vás déle zdrží. Hořčík Vám pomůže získat energii, 
a to hlavně během náročných dnů, kdy je jí zapotřebí nejvíce. Díky inovativnímu řešení 
filtrů zařízení AQA drink můžete mít čistou a velmi chutnou pitnou vodu přímo z kohoutku, 
a to pouhým stisknutím tlačítka. Ať už si ji rádi vychutnáváte chlazenou, horkou, perlivou 
či neperlivou. 

AQA drink 
Pro 20
Strana 40 

AQA drink  
Pro 10
Strana 33 

BWT 
Thero 90
Strana 34 

BWWT T
Thero 90

Sada AQA drink  
Pure
Strana 30 
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ZDÁ SE VÁM NEMOŽNÉ PÍT MIMO DOMOV ČERSTVĚ 
FILTROVANOU CHLAZENOU VODU, ANIŽ BYSTE 
SI MUSELI KUPOVAT VODU BALENOU? S BWT 
VÝDEJNÍKY VODY TO MOŽNÉ JE. 

Hledáte udržitelnou, ekologickou a snadnou alternativu k balené vodě? 
Chcete mít neomezený přístup k chlazené filtrované pitné vodě, ať už 
jste kdekoli? Splnit všechna Vaše přání najednou nebylo nikdy jednodušší. 
Výdejníky pitné vody AQA drink Vám poskytnou vodu mineralizovanou 
hořčíkem během nakupování, na akcích či na jakýchkoli veřejných 
místech, a to pouhým stisknutím tlačítka. Ať už máte rádi vodu chlazenou, 
horkou, perlivou i neperlivou. Jednoduché řešení, jak omezit spotřebu 
ekologicky škodlivých plastových láhví na jedno použití. 

VEŘEJNÉ PROSTORY@

AQA drink  
40
Strana 41 

dě? 
už 

odušší. 
ou 

zenou, 
bu 

AQAQAA drdrink
40
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VÁŠ NOVÝ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS – ČERSTVÁ VODA BWT 
MINERALIZOVANÁ MAGNESIEM.

Ať už jdete běhat, cvičit do posilovny nebo se prohřát do sauny, je celková hydratace 
důležitá nejen pro Vaše tělo, ale také pro Vaše pohodlí. Voda mineralizovaná hořčíkem 
osvěží a je navíc přirozeným zdrojem energie. S výdejníky vody AQA drink BWT 
můžete mít Vaši oblíbenou vodu kdekoli, ať už si ji rádi vychutnáváte chlazenou či 
horkou, perlivou nebo neperlivou. Na výběr navíc máte z pestré nabídky opakovaně 
plnitelných láhví pro teplé i studené nápoje. Chytré řešení šetrné k životnímu 
prostředí, ať už jste kdekoli. 

@ FITNESS & SPA

AQA drink  
40
Strana 41 

vody AQA drink BWT 
hutnáváte chlazenou či 
estré nabídky opakovaně 
šetrné k životnímu

AQAQAA drdrink
40

AQA drink  
30 & 60
Strana 42/43 

AQAQAA drdrini k
30 & 60

Sada AQA drink  
Pure
Strana 30 
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Produktová řada filtrů pro restaurace 
a bary je uvedena v samostatném 
katalogu.

AQA drink 
WB Tap 3 ED

AQA drink 
WB 10 & 20

AQA drink 
WB 30, 60 & 100

AQA drink 
Tap 3E
 

RESTAURACE & BARY@
VODA MINERALIZOVANÁ MAGNESIEM PRO 
NÁROČNÉ GURMÁNY

Hořčík pomáhá udržovat hodnotu pH vody prakticky neutrální. I ti nejnáročnější z Vás 
ocení vodu mineralizovanou hořčíkem pro její vynikající chuť a hedvábnou měkkost. Voda 
mineralizovaná hořčíkem perfektně doplní chuť lahodných pokrmů či sklenku vynikajícího 
vína. Také podtrhne chuť šálku kávy nebo čaje. Produkty BWT významně přispívají ke 
zlepšení chuti nápojů, ať už ve Vaší oblíbené kavárně či restauraci. 

AQA dri
WB 10 &

AQAQAA drdrinink
WB 30, 60 && 101000

ininkkAQA drii QA drink
WB Tap 3 E
AQA AQA drink  

Tap 1M & 2M
AQA drink

ED
AQA drink 
Tap 3E

k
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Technologie 
nápojových filtrů 

BWT AQA drink
UNIKÁTNÍ PATENTOVANÁ 

TECHNOLOGIE
MINERALIZACE VODY HOŘČÍKEM 
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Unikátní technologie BWT pro mineralizaci vody hořčíkem.

Vyvinuli jsme speciální filtrační proces, který činí dobrou vodu ještě lepší! Klíčovým 
prvkem jsou filtry BWT s patentovanou technologií pro mineralizaci pitné vody 
hořčíkem. 5-stupňový proces filtrace zajistí odstranění hrubých nečistot o průměru 
větším než 5 µm, dále zredukuje množství přítomného vápníku a odstraní látky, 
které mají vliv na chuť a zápach pitné vody. V poslední fázi je pak výstupní voda 
mineralizována ionty hořčíku, který zaručí její prospěšnost Vašemu zdraví a lahodnou 
chuť, to vše při zachování takřka neutrální hodnoty pH vody. Všechny tyto filtry lze 
provozovat v kombinaci s kohoutkovými armaturami nebo výdejníky vody řady AQA 
drink.

Vylepšení Vaší 
kohoutkové vody
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Filtrační technologie

Voda mineralizovaná hořčíkem
Filtr určený pro pití pouze studené vody

Voda mineralizovaná hořčíkem PROTECT

Filtr určený pro pití studené i horké vody

s ochranou proti vodnímu kameni

Voda mineralizovaná hořčíkem PROTECT  CARE

Filtr určený pro pití studené i horké vody

v oblastech se zvýšeným požadavkem na hygienickou čistotu 

a nezávadnost

Filtrovaná voda CARE

Filtr učený pro pití studené vody 

v oblastech se zvýšeným požadavkem na nezávadnost

Filtrace CARE  
Filtr pro oblasti se zvýšeným požadavkem na nezávadnost

+ HOŘČÍK

– CHLÓR

– TĚŽKÉ KOVY

+ HOŘČÍK

– CHLÓR

– TĚŽKÉ KOVY

– VODNÍ KÁMEN

+ HOŘČÍK

– CHLÓR

– TĚŽKÉ KOVY

– VODNÍ KÁMEN

–  BAKTERIE &  
MIKROPLASTY

– CHLÓR

–  BAKTERIE &  
MIKROPLASTY

–  BAKTERIE &  
MIKROPLASTY
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Pro vynikající chuť
Filtr pro mineralizaci vody hořčíkem je ideálním 
řešením pro čisté potěšení z pití vody. Je vyvinutý 
speciálně pro využití pouze studené vody a přináší 
spolehlivou funkčnost i dlouhou životnost kartuše. 

+  HOŘČÍK

– TĚŽKÉ KOVY

– CHLÓR

UŽ ŽÁDNÉ PLASTOVÉ 
LÁHVE

M200 M300 M400

Objednací číslo 812591 812592 812593

Mineralizováno hořčíkem pro 
vynikající chuť

Redukce chlóru

Ochana spotřebičů proti 
vodnímu kameni –

Speciální filtrace pro náročné 
požadavky na hygienicky 
čistou vodu

–

Filtrační kapacita v litrech při 
12 °dH* 1 330 3 330 5 000

Použití studená voda**

Výška v mm (s filtrační hlavou) 385 445 500

Průměr v mm 88 110 130

* (*12 °dH = vstupní tvrdost o 12 německých stupních
** bez ochrany proti vodnímu kameni

LEPŠÍ 
VÝKON

JEDINEČNÁ 
CHUŤ

Voda 
mineralizovaná 
magnesiem
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Pro vynikající chuť a spoleh-
livou ochranu proti vodnímu 
kameni
Pokud požadujete úpravu vody při přípravě 
horkých nápojů, doporučujeme použít filtr, který 
také spolehlivě snižuje tvrdost vody a chrá-
ní Vaše spotřebiče před usazeninami vodního 
kamene. Přidání hořčíku optimalizuje chuť pitné 
vody. 

Ochrana vody 
mineralizované 

magnesiem

+  HOŘČÍK

– TĚŽKÉ KOVY

– CHLÓR

– VODNÍ KÁMEN

UŽ ŽÁDNÉ PLASTOVÉ 
LÁHVE

OCHRANA PROTI 
VODNÍMU KAMENI

MP200 MP300 MP400

Objednací číslo 812656 812657 812658

Mineralizováno hořčíkem pro 
vynikající chuť

Redukce chlóru

Ochrana spotřebičů proti 
vodnímu kameni

Speciální filtrace pro náročné 
požadavky na hygienicky 
čistou vodu

–

Filtrační kapacita v litrech při 
12 °dH* 600 1 400 2 100

Použití horká i studená voda

Výška v mm (s filtrační hlavou) 385 445 500

Průměr v mm 88 110 130

LEPŠÍ 
VÝKON

JEDINEČNÁ
CHUŤ

* (*12 °dH = vstupní tvrdost o 12 německých stupních
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Pro jedinečnou chuť  
a perfektní hygienickou čistotu
Pro použití v oblastech se zvýšeným požadavkem na hyginicky 
čistou vodu doporučujeme použít filtr mineralizující vodu hořčí-
kem s přidanou intergovanou filtrační membránou, která zachytí 
až 99,9999 % bakterií a mikroplastů pro maximální hygienickou 
bezpečnost.

S  

 UF  

TECHNOLOGIÍ

UŽ ŽÁDNÉ PLASTOVÉ 
LÁHVE

OCHRANA PROTI
VODNÍMU KAMENI

HYGIENICKY 
BEZPEČNÉ

Péče o vodu 
mineralizovanou 
magnesiem

+ HOŘČÍK

– TĚŽKÉ KOVY

– CHLÓR

– VODNÍ KÁMEN

–  BAKTERIE &  
MIKROPLASTY

MPC400 MPC500

Objednací číslo 812595 812596

Mineralizováno hořčíkem pro 
vynikající chuť

Redukce chlóru

Ochana spotřebičů proti 
vodnímu kameni

Speciální filtrace pro náročné 
požadavky na hygienicky 
čistou vodu

Filtrační kapacita v litrech 
při 12 °dH* pro studenou 
i horkou vodu

1 600 2 250

Filtrační kapacita v litrech při 
12 °dH pro studenou vodu** 1 710 2 500

Výška v mm (s filtrační hlavou) 500 527

Průměr v mm 130 147

LEPŠÍ  
VÝKON

JEDINEČNÁ 
CHUŤ

* (*12 °dH = vstupní tvrdost o 12 německých stupních
** bez ochrany proti vodnímu kameni



 25

– CHLÓR

–  BAKTERIE &  
MIKROPLASTY

UŽ ŽÁDNÉ PLASTOVÉ 
LÁHVE

HYGIENICKY 
BEZPEČNÉ

–  BAKTERIE &  
MIKROPLASTY

Filtrace CARE

Pro perfektní hygienickou 
čistotu
Bakterie a mikroplasty jsou zachyceny 
pomocí integrované filtrační membrá-
ny, která zajistí maximální hygienickou 
bezpečnost vody - a to až na 99,9999 %. 
Díky kompaktímu designu lze filtr snadno 
nainstalovat.

Filtrovaná  
voda CARE  
Pro jedinečnou chuť 
a perfektní hygienic-
kou čistotu
Filtr pomáhá zbavit vodu všech 
nežádoucích látek, které mohou 
ovlivnit její chuť a vůni, jako je např. 
chlór. Integrovaná filtrační mem-
brána zachytí až 99,9999 % bakterií 
a mikroplastů pro maximální hygie-
nickou bezpečnost.

UŽ ŽÁDNÉ PLASTOVÉ 
LÁHVE

HYGIENICKY 
BEZPEČNÉ

Speciální 
hygienické 
požadavky

S 

 UF  

TECHNOLOGIÍ

S

 UF  

TECHNOLOGIÍ

TC200

Objednací číslo 812655

Mineralizováno hořčíkem pro 
vynikající chuť –

Redukce chlóru

Ochana spotřebičů proti 
vodnímu kameni –

Speciální filtrace pro náročné 
požadavky na hygienicky 
čistou vodu

Použití v l 8 000

Výška v mm (s filtrační hlavou) 385

Průměr v mm 88

IC50

Objednací číslo 812659

Mineralizováno hořčíkem pro 
vynikající chuť –

Redukce chlóru –

Ochana spotřebičů proti 
vodnímu kameni –

Speciální filtrace pro náročné 
požadavky na hygienicky 
čistou vodu

Použití v l 6 000

Výška v mm (s filtrační hlavou) 175

Průměr v mm 60

VYVÁŽENÁ 
CHUŤ
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Kuchyňské filtry 
BWT AQA drink

KOMPLEXNÍ FILTRAČNÍ ŘEŠENÍ PRO 
KUCHYŇSKÉ ARMATURY



28   

Získat lahodnou pitnou vodu nebylo nikdy jednodušší.

Nový systém BWT AQA drink Pure přináší lahodnou, hořčíkem mineralizovanou 
kohoutkovou vodu přímo do Vaší domácnosti. Systém lze instalovat jednak 
ke stávající kohoutkové armatuře anebo je k dostání v setech s moderními 
designovými armaturami společnosti Grohe. Vaše kohoutková voda se stane 
každodenním chuťovým zážitkem.

Čerstvá
filtrovaná

pitná voda
PŘÍMO Z VAŠEHO 

KOHOUTKU
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Poddřezové filtrační systémy

AQA drink Pure filtrační set
Filtr BWT AQA drink Pure lze nainstalovat ke stávajícímu 
kohoutku. Pro vodu mineralizovanou hořčíkem přímo 
z Vašeho kuchyňského kohoutku.

AQA drink Pure set v kombinaci s Grohe 
armaturou
K dostání jsou dva sety filtračního systému BWT. A to 
AQA drink Pure v kombinaci s vodovodními bateriemi 
společnosti Grohe ve tvaru písmen C nebo U. Spoje-
ní značek BWT a Grohe zajistí prémiovou kvalitu pitné 
vody ve spojení s prémiovou armaturou z nerezové oce-
li.

AQA drink Pro 10
Kooperace společností BWT a Grohe přinesla jedineč-
ný set filtrační techniky BWT s atraktivní kohoutkovou 
baterií společnosti Grohe. Malý kompaktní poddřezo-
vý výdejník vody dokáže zásobovat domácnost stolní, 
chlazenou nebo sycenou mineralizovanou vodou.

e--
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AQA drink 
Pure  

KANCELÁŘDOMÁCNOST FITNESS
& SPA

AQA drink Pure lze použít s jakoukoli jinou filtrační pa-
tronou ze série BWT Magnesium Mineralized Water dle 
Vámi požadované kvality vody.

Potěšení z moderního kuchyň-
ského řešení 
Startovací sety BWT AQA drink Pure obsahují vše 
pro výdej lahodné mineralizované vody ve Vaší ku-
chyni. Set obsahuje trojcestnou baterii firmy Grohe 
v prémiové kvalitě, digitální průtokoměr s indika-
cí vyčerpané kapacity filtru na signálním kroužku 
a samozřejmě filtr Magnesium Mineralized Water 
Protect s ochranou proti vodnímu kameni a techno-
logií mineralizace pitné vody magnesiem.

Typ C nebo U kohoutek

Barva chrom

Materiál kov

Výška C kohoutek 410 mm
 U kohoutek 355 mm

Použití  otočný kohoutek, páková baterie 
 a přídavná páka

Montáž sestava s jedním otvorem

Filtrační technologie technologie mineralizace vody hořčíkem

 s ochranou před vodním kamenem

Umístění LED indikace filtru na monitoru pomocí LED indikátoru

» KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

» DVA ATRAKTIVNÍ MOD-
ELY KOHOUTKOVÝCH 
BATERIÍ

» VODA MINERALIZOVANÁ 
HOŘČÍKEM

» LED   INDIKÁTOR
VÝMĚNY FILTRU 

BY
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Moderní technologie –  
snadné použití

Páka pro nefiltrovanou vodu 
z vodovodu (horkou nebo 
studenou)

Trojcestná baterie Grohe

AQA monitor - digitální 
průtokoměr:
»  propojuje filtr s LED 

indikátorem na kohoutku
»  sleduje kapacitu filtru
»  signalizuje výměnu filtru

LED signální kroužek

MODRÉ 
SVĚTLO pro 
běžné použití

MODRÉ/
ČERVENÉ 
BLIKÁNÍ – 
upozornění 
na brzkou 
výměnu filtru

ČERVENÉ 
SVĚTLO – 
kapacita filtru 
je vyčerpána - 
nutná okamžitá 
výměna

Páka pro filtrovanou, 
mineralizovanou pitnou vodu

Filtry řady BWT AQA drink 
Magnesium Mineralized Water 
pro mineralizaci vody hořčí-
kem a ochranu proti vodnímu 
kameni

Filtrovaná 
pitná voda

Kohoutková  
voda
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Filtrační systémy BWT AQA drink Pure
Startovací sety AQA drink Pure obsahují všechny komponenty, které potřebujete 
k filtraci pitné vody přímo z Vašeho kuchyňského kohoutku. K dispozici jsou tři 
sady v závislosti na účelu použití a Vašem individuálním přání. Každý set je vyba-
vený filtrem s patentovanou technologií pro mineralizaci vody hořčíkem.

Objednací číslo: 812651

Objednací číslo: 812652
Objednací číslo: 812650

AQA drink Pure C 
set

Set zahrnuje:

»  filtr Magnesium 
Mineralized Water Protect

» AQA monitor (digitální 
průtokoměr s LED indikací 
zbylé kapacity filtru pro 
baterie Grohe)

» připojovací hlavu

»  prémiovou trojcestnou 
baterii Grohe ve tvaru 
písmene C

AQA drink Pure 
U set 

Set zahrnuje:

»   filtr Magnesium 
Mineralized Water Protect

»  AQA monitor (digitální 
průtokoměr s LED indikací 
zbylé kapacity filtru pro 
baterie Grohe)

»  připojovací hlavu

» prémiovou trojcestnou 
baterii Grohe ve tvaru 
písmene U

AQA drink Pure 
Filter set
Doporučujeme provozovat v kom-
binaci s kuchyňskou baterií Grohe 

Set zahrnuje:

»  filtr Magnesium 
Mineralized Water

»  AQA monitor (digitální 
průtokoměr s LED indikací 
zbylé kapacity filtru pro 
baterie Grohe)

» připojovací hlavu

Objednací čís
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KANCELÁŘDOMÁCNOST

AQA drink  
Pro 10

Chlazená perlivá voda stiskem 
tlačítka přímo na kuchyňské 
baterii
Filtrační systém AQA drink Pro 10 je unikátním 
produktem, který na trh nově přináší úzká spo-
lupráce společností BWT a Grohe. Představuje 
sestavu malého kompaktního poddřezového 
výdejníku vody v kombinaci s trojcestnou kuchyň-
skou baterií s tlačítkem pro výdej vody. Na výběr 
máte mezi perlivou a neperlivou vodou, záleží 
pouze a jen na Vašich osobních preferencích. 

Objednací číslo: 812666

»  BWT FILTRAČNÍ 
TECHNOLOGIE

» TROJCESTNÁ BATERIE 
GROHE

»CHLAZENÁ PERLIVÁ 
PITNÁ VODA

Otáčením baterie ovládáte 
studenou a teplou vodu jako 
obvykle. 

MODRÁ:  
Pro neperlivou 
vodu stiskněte 
vrchní tlačítko.

TYRKYSOVÁ: 
Pro jemně perli-
vou vodu stiskně-
te současně obě 
tlačítka.

ZELENÁ:  
Pro perlivou 
vodu stiskněte 
spodní tlačítko.

Otáčením b
studenou a
obvykle. 
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Víceúčelové řešení pro úpravu 
pitné vody 
BWT Thero 90 představuje kompaktní poddřezo-
vou jednotku reverzní osmózy. Jedná se o unikátní 
membránový filtr, který lze využít pro odstraňování 
různorodého nežádoucího obsahu z pitné vody. 
Jemná poréznost membrány však klade požadavky 
na vlastnosti napájecí vody, zejména pak na obsah 
přítomných oxidantů, které zpravidla po vysrážení 
membránu zablokují. Reverzní osmóza se nejčastěji 
používá pro odstranění nadlimitního množství chlo-
ridů, dusičnanů či síranů. Vodu z komunálního záso-
bování spolehlivě zbaví bakterií a virů, mikroplastů 
nebo zbytků léčiv a hormonů.

Objednací číslo: 821100

Výkon při 15 °C: 90 l/h | 1,5 l/min

Minimální vstupní tlak: 2 bary

Okolní teplota:  5 – 40 °C

Teplota vody:  5 – 30 °C

Míra odsolení:  > 98 %

Výtěžek permeátu: 50 % 

Maximální tvrdost napájecí vody: 20 °dH

Maximální obsah železa (Fe) a manganu (Mn) v napájecí vodě:

  < 0,05 mg/l

Maximální obsah oxidu křemičitého (SiO2) v napájecí vodě:  

  < 15 ml/l

Celkový obsah rozpuštěných solí (TDS): < 500 mg/l

Index znečištění vody částicemi (SDI): < 3 %/min

Oxidační látky:  < 0,05 mg/l

Výměna filtru:  nejméně každé 2 roky

BWT  
Thero 90 

VÝKONNÁ 

FILTRACE 
VODY

– TVRDOST

– DUSIČNANY

– CHLORIDY

– MIKROPLASTY

–  BAKTERIE &  
VIRY

–  ZBYTKY LÉČIV

–  HORMONY

KANCELÁŘDOMÁCNOST
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Membránová filtrace vody nové generace
Spolehlivá úprava vody s vysokou rychlostí filtrace 1,5 l/min. Ne-
potřebujete zásobní nádrž, která by Vám zabírala prostor. Navíc 
nedojde k růstu bakterií. 

Filtrace probíhá přes membránu a voda z vodovodu je čištěna pod 
tlakem. Membrána je vyrobena tak, aby přes ni mohla projít pouze 
čistá voda zbavená solí, bakterií, organických látek, mikroorganismů 
či mikroplastů. Všechny látky rozpuštěné ve vodě jsou pak vyplave-
ny běžným odtokem.

Membrána je umístěna v zásobníku. Automatická funkce „Aqua Stop“ 
integrovaná v připojovací hlavě filtru umožní snadnou výměnu filtru 
bez nutnosti vypínání přívodu vody.

Schéma reverzní osmózy 
(separační proces)

ODPADNÍ VODA
 (KONCENTRÁT)

vé generace
e 1,5 l/min. Ne-
prostor. Navíc 

du je čištěna ppodod 
ohla projít ppououze 

ek, mikroorggannismmůůůů 
 jsou pak vypplave---

funkce „Aqua Stotop“p  
nou výměnu filtru 

ní osmózy 
ní proces)

MEMBRÁNA

KOHOUTKOVÁ VODA
(POD TLAKEM)

ČISTÁ VODA
(PERMEÁT)
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Výdejníky vody 
BWT AQA drink

PITNÁ VODA STISKNUTÍM TLAČÍTKA
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Objevte nový rozměr pití čisté vody s technologií BWT

Proměnit vodu z vodovodu na lahodnou pitnou vodu může být velmi jednodu-
ché, ať už jste doma, v kanceláři nebo v obchodě. Výdejníky vody BWT AQA drink 
vybavené patentovanou technologií pro mineralizaci pitné vody hořčíkem jsou 
uživatelsky velmi přívětivé a poskytují maximální bezpečí a hygienu při úpravě 
vody. Bez ohledu na to, zda dáváte přednost horké nebo chlazené, perlivé či 
neperlivé - všechny tyto možnosti jsou Vám k dispozici pouhým stisknutím tlačít-
ka, v závislosti na Vámi zvoleném modelu. Poznejte lahodnou chuť vody upravené 
technologií mineralizace magnesiem. 

Voda 
mineralizovaná 

magnesiem
UDĚLEJTE NĚCO SKVĚLÉHO PRO SEBE 

I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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AQA drink  
Pro 20
Vhodný pro 
domácnosti 
a menší firmy

AQA drink  
40
Vhodný pro 
výstavní síně, 
nákupní centra či 
info stánky

AQA drink  
30
Vhodný pro 
kanceláře, právní 
poradny a podobná 
zařízení

AQA drink  
60
Vhodný pro eventy 
a školní kantýny

3393939

Výdejníky vody

Lahodná voda 
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Kompaktní, výkonný, univerzál-
ní, s dezinfekcí pomocí UV záře-
ní
Kompaktní, výkonné, všestranné zařízení je ideálním 
řešením pro všechna místa s nízkou spotřebou vody. 
Díky unikátní technologii mineralizace magnesiem 
a UV technologii poskytuje AQA drink Pro 20 
maximální možnou čistotu vody.

» STOLNÍ NEBO VOLNĚ 
STOJÍCÍ PROVEDENÍ

» JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

» SNADNÁ MANIPULACE

» TŘI MOŽNOSTI VÝDEJE 
VODY (STUDENÁ, PERLIVÁ 
A NEPERLIVÁ)

» INTEGROVANÝ 
DÁVKOVAČ KELÍMKŮ

Objednací číslo:        CA 825060

Kabinet  825063

Počet uživatelů:  do 20

Výdej chlazené/perlivé vody: 20 l/h

Výdej neperlivé vody: > 100 l/h

Teplota chlazené vody: 4 – 12 °C

Rozměry dávkovače (Š x V x H): 23 x 39 x 36 cm

Rozměry kabinetu (Š x V x H): 23 x 80 x 36 cm

AQA drink 
Pro 20 

UV  
TECHNOLOGIE

DÁVKOVAČ  
KELÍMKŮ

LEPŠÍ  
VÝKON

KANCELÁŘDOMÁCNOST
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Prémiový stojanový výdejník 
s elegantním designem
Unikátní výdejník vody AQA drink 40 se perfektně 
hodí pro všechna místa s vysokým odběrem vody, 
jako jsou výstavní haly, fitness centra nebo infor-
mační stánky. Jeho elegantní provedení oživí jaké-
koli prostředí. Je vyroben z vysoce kvalitní broušené 
nerezové oceli a díky LCD displeji přináší možnost 
prezentovat image spoty či obrázky, čímž můžete 
klientovi zpříjemnit chvíle čekání a předat mu Vámi 
vybrané reklamní sdělení. Vnitřní filtr s patento-
vanou technologií mineralizace vody magnesiem 
přemění obyčejnou vodu v jedinečný požitek. UV-C 
lampa navíc zabrání kontaminaci vody bakteriemi.

Objednací č. CA     825017 

   CAS     825016

Počet uživatelů:  15 – 50

Výdej chlazené/perlivé vody 30 l/h

Výdej neperlivé vody 120 l/h

Teplota chlazené vody: 3 – 10 °C

Rozměry výdejníku (Š x V x H): 40 x 131 x 41 cm

»  VÝKONNÉ CHLAZENÍ 
LEDEM

»  LCD OBRAZOVKA PRO 
IMAGE SPOTY A OBRÁZ-
KY 

»  OVLÁDACÍ TLAČÍTKA 
A VÝDEJNÍK S OSVĚTLE-
NÍM

»  TŘI MOŽNOSTI VÝDEJE 
VODY

» VYSOCE KVALITNÍ NERE-
ZOVÁ OCEL

AQA  
drink 40

FITNESS
& SPA

ŠKOLYVEŘEJNÉ 
PROSTORY

LCD  
OBRAZOVKA 

LCD

CHLAZENÍ
LEDEM

LEPŠÍ 
VÝKON

NEREZOVÁ  
OCEL
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Objednací č.: CA     825037 

   CAS   825010 

 HCS     825011 

 HCA    825012 

 Kabinet 825028 

Počet uživatelů:  15 – 50  

Výdej chlazené/perlivé vody: 30 l/h 

Výdej neperlivé vody: 120 l/h 

Teplota chlazené vody: ~ 5 – 12 °C 

Výdej horké vody (HCS & HCA): 8 l/h

Teplota horké vody (HCS & HCA): 95 °C

Rozměry výdejníku (Š x V x H): 26 x 41,5 x 50 cm

Rozměry kabinetu (Š x V x H): 26 x 98 x 48,5 cm

Vyroben s důrazem na kvalitu 
a výkon
Moderní výdejník vody vyrobený z vysoce kvalitní 
nerezové oceli je nejen potěšením pro Vaše oči, 
ale také vynikajícím přístrojem vhodným zejména 
pro prostory, ve kterých je kladen důraz na kvalitu 
a výkon. Lze si vybrat z několika možností výdeje 
vody – chlazené, sycené, pokojové nebo horké, 
a to za pomocí stisku daného tlačítka. Všechna 
zařízení jsou vybavena patentovanou technologií 
mineralizace magnesiem a integrovanou UV-C 
lampou, která zabraňuje kontaminaci bakteriálním 
znečištěním.

42

AQA  
drink 30 

» STOLNÍ NEBO VOLNĚ 
STOJÍCÍ PROVEDENÍ

» KOMPAKTNÍ DESIGN

»  OSVĚTLENÁ OVLÁDACÍ 
TLAČÍTKA

»  SNADNÁ MANIPULACE

»  TŘI MOŽNOSTI VÝDEJE 
VODY

FITNESS
& SPA

ŠKOLYVEŘEJNÉ 
PROSTORY

NEREZOVÁ 
OCEL

LEPŠÍ 
VÝKON

PŘÍMÉ
CHLAZENÍ
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Ideální společník 
pro velkou spotřebu vody
Výdejník AQA drink 60 je větším provedením vý-
dejníku AQA drink 30 a vyniká svým moderním 
a robustním designem. Díky své kapacitě 60 l/h 
a řadě možností výdeje má prakticky neomezené 
využití - od umístění do škol až po eventy s vyso-
kou návštěvností. Všechna zařízení jsou vybavena 
patentovanou technologií mineralizace magnesiem 
a integrovanou UV-C lampou, která zabraňuje kon-
taminaci bakteriálním znečištěním.

AQA  
drink 60

Objednací č.: CA     825036 

   CAS   825020 

 HCS     825021 

 HCA    825022 

 Kabinet 825029 

Počet uživatelů:  40 – 100 

Výdej chlazené/perlivé vody: 60 l/h 

Výdej neperlivé vody: 120 l/h 

Teplota chlazené vody: ~ 5 – 12 °C 

Výdej horké vody (HCS & HCA): 8 l/h

Teplota horké vody (HCS & HCA): 95 °C

Rozměry výdejníku (Š x V x H): 32 x 47 x 51 cm

Rozměry kabinetu (Š x V x H): 32 x 92,5 x 48,5 cm

»  STOLNÍ NEBO VOLNĚ 
STOJÍCÍ PROVEDENÍ

» VELKÁ KAPACITA

»  OSVĚTLENÁ OVLÁDACÍ 
TLAČÍTKA

»  SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

»  TŘI MOŽNOSTI VÝDEJE 
VODY

FITNESS
& SPA

ŠKOLYVEŘEJNÉ 
PROSTORY

PŘÍMÉ
CHLAZENÍ

NEREZOVÁ
OCEL

VELKÁ 
KAPACITA

LEPŠÍ  
VÝKON
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Láhve & karafy 
BWT

OD JEDNORÁZOVÉHO K 
OPAKOVANÉMU POUŽITÍ
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Láhve a karafy BWT – Vstříc udržitelnosti a životnímu 
prostředí

BWT přichází na trh s individuálním designem láhví a karaf. Elegantní a atraktivní 
design napříč sortimentem nabízí řadu inovativních produktů.

Vydejte se s námi na cestu od jednorázového k opakovanému použití. S naším 
posláním For You and Planet Blue přinášíme funkční láhve s všestranným využi-
tím. Všechny plastové láhve jsou vyrobeny z vysoce kvalitního TritanuTM a neobsa-
hují Bisfenol A (BPA). 

Radost z pití 
pro 
zodpovědnou 
generaci
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Láhve & karafy

Na Váš stůl
Řada BWT produktů ze skla zahrnuje kvalitní láhve, karafy 

a skleničky. 

Láhve pro opakované použití
Komplexní řada láhví pro opakované 
použití obsahuje láhve vyrobené ze 
skla, nerezové oceli či TritanuTM. Tritan 
neobsahuje BPA ani žádná změkčo-
vadla. Tento materiál neovlivňuje chuť 
vody, je odolný proti prasknutí a lze 
ho mýt v myčce na nádobí. Proto je 
ideální volbou pro opakované použití.
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Karafa z ručně foukaného 
skla
Skleněná karafa z luxusní řady BWT je 
skvělým doplňkem na Váš jídelní stůl. 
Silikonové kroužky umožňují snadné naplnění 
karafy perlivou i neperlivou vodou. 

Luxusní 
skleněné 
provedení

»  KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO

» RUČNĚ FOUKANÉ

»  VÍČKO Z NEREZOVÉ 
OCELI

»  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

Objednací číslo:  825323

Objem: 1,2 l

LUXUSNÍ ŘADA KARAF 1,2 l 

2 typy silikonových 
kroužků - růžový a bílý

Practické otočné víčko Diskrétní umístění loga 
na dně karafy
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»  ROBUSTNÍ  
SKLENIČKY NA VODU

»  EXKLUZIVNÍ DÁRKOVÉ BALENÍ

» LUXUSNÍ KARAFA

» DVĚ SKLENIČKY VELIKOSTI M

»  OTOČNÉ VÍČKO Z NEREZOVÉ 
OCELI

Objednací číslo:   825320 825319

Objem: 300 ml 230 ml

Nadčasové skleničky
Robustní skleničky z luxusní řady BWT v kombinaci se 
skleněnou karafou budou ozdobou Vaší sváteční tabule.

Objednací číslo:  825333

Objem: Karafa 1,2 l

Sklenička 230 ml

Jedinečný dárek pro zvláštní 
příležitosti
Luxusní sada obsahuje skleněnou karafu s víčkem 
z nerezové oceli a dvě skleničky. Udělejte dojem 
exkluzivním dárkovým balením. 

2 KS 
V KAŽDÉM 

SETU

SKLENIČKA L
300 ml

LUXUSNÍ SET

Diskrétní umístění loga 
na dně skleniček

V exkluzivní dárkové 
krabičce s magnetickým 
uzávěrem.

VV exkexkluzluziivní dárkrkovéové

SKLENIČKA M
230 ml
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Robustní karafa na vodu
Stylová skleněná karafa s 360° víčkem je oz-
dobou každého jídelního stolu. Díky barevně 
odlišeným štítkům lze snadno rozlišit karafu 
s perlivou či neperlivou vodou.

» 360° VÍČKO

»  SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

Objednací číslo:  825316

Objem: 1,1 l

STANDARDNÍ  
SKLENĚNÁ KARAFA 1,1 l

Atraktivní 360° víčko Diskrétní umístění loga 
na dně karafy

Standardní 
skleněné 
provedení
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» MODRÁ PERLIVÁ

» RŮŽOVÁ NEPERLIVÁ 

»  SILIKON 

Objednací číslo:  825334

Praktické označení  
Vaší vody
Odlišovače AQA jsou určeny pro všechny stan-
dardní karafy a láhve BWT. Silikonové štítky Vám 
pomohou rozeznat, zda karafa či láhev obsahuje 
perlivou či neperlivou vodu.

AQA ODLIŠOVAČE

Podávejte vodu stylově 
Vodu mineralizovanou magnesiem můžete podávat 
stylově, a to díky robustní skleněné láhvi. Perlivou 
vodu od neperlivé navíc můžete snadno odlišit, 
a to díky barevným silikonovým AQA odlišovačům.

» VĚTŠÍ OTVOR

»  VÍČKO SE ZÁVITEM 
Z NEREZU

HORECA 
SKLENĚNÁ 
LÁHEV 
75O ml

» MODRÁ PERLIVÁ

» RŮŽOVÁ NEPERLIVÁ 

» SILIKON 

AQA ODLIŠOAQA O

HORECA 
SKLENĚNÁ 
LÁHEV 
500 ml

HORECA 
SKLENĚNÁ 
LÁHEV
375 ml

Objednací č.:  825315 825321 825331

Objem: 750 ml 500 ml 375 ml

Diskrétní umístění loga 
na dně karafy

Víčko se závitem  
z nerezové oceli
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Termoláhve 
pro opakované 
použití

Chlazené i horké nápoje na 
cesty
Potřebujete uchovat Váš nápoj v požadované 
teplotě i po několik hodin? Termoska BWT 
vyrobená z dvouvrstvé nerezové oceli se o to 
postará za Vás. Díky měkké povrchové úpravě 
se navíc pohodlně drží a odnímatelný šroubo-
vací uzávěr zajistí pohodlné pití přímo z termo-
sky. 

»  DVOUVRSTVÁ NEREZOVÁ OCEL

» PRO CHLAZENÉ I HORKÉ NÁPOJE

»  PROTISKLUZOVÉ DNO

TERMOSKY PRO CHLAZENÉ 
I HORKÉ NÁPOJE 
500 ml

Odnímatelný šroubovací 
uzávěr pro skutečné potěšení 
z pití

Objednací číslo:  modrá 825318

 růžová 825317

Objem:  500 ml
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Elegantní skleněná láhev
BWT přináší na trh kvalitní skleněnou láhev 
se silikonovým pouzdrem pro opakované 
použití. A to v atraktivním designu, který je 
ikonický pro tuto řadu. Láhev si můžete ozna-
čit svou jmenovou, abyste si vždy poznali tu 
svou. 

Pro ještě lepší chuť
Milujete vodu s citrónem či s mátou a rádi bys-
te ji nosili všude s sebou? BWT TritanTM láhev je 
pak pro Vás jako stvořená. Díky integrovanému 
středovému sítu můžete láhev doplnit o kous-
ky ovoce či bylinky a vychutnat si svěží chuť 
ochucené vody. 

» ODNÍMATELNÝ ŠROUBOVACÍ 
UZÁVĚR

»  ODNÍMATELNÉ SILIKONOVÉ 
POUZDRO

»  AQA ŠTÍTEK NA JMENOVKU

» KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ DESIGN

» ODOLNÉ PROTI ROZBITÍ

» LEHKÉ

SKLENĚNÁ LÁHEV 
500 ml

TRITANTM LÁHEV 
SE STŘEDOVÝM SÍTEM 
600 ml

Do středu lze umístit 
ovoce nebo bylinky 

» KŘIŠŤ

» ODOL

» LEHKÉ

Štítek na jmenovku 

TRITANTM

100 % BEZ 

BPA

Objednací číslo:   825332

Objem:  500 ml

Objednací číslo:  modrá 825325

 růžová 825312

Objem:  600 ml

Jm
éno
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Unikátní sportovní láhev 
s praktickým hrdlem
Díky speciálně tvarovanému hrdlu a pout-
ku na ruku je sportovní láhev BWT skvělým 
společníkem pro všechny sportovní aktivity. 
Ať už si jdete zaběhat ven nebo zacvičit do 
fitness centra. 

» KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ DESIGN

» ODOLNÉ PROTI ROZBITÍ

»  PRAKTICKÉ HRDLO

TRITANTM

SPORTOVNÍ LÁHEV
600 ml

Praktické hrdlo

TRITANTM

100 % BEZ 

BPA

Objednací číslo:  modrá 825314

 tmavě růžová 825313

Objem:  600 ml

BWT láhev na cesty
Hledáte praktickou láhev na opakované pou-
žití, kterou můžete stále nosit při sobě? BWT 
TritanTM z vysoce kvalitního materiálu se stane 
Vaším novým nejlepším přítelem, ať už jste 
kdekoli. 

» VĚTŠÍ OTVOR

» PÁSEK NA RUKU PRO SNADNÉ 
DRŽENÍ

» ODOLNÉ PROTI ROZBITÍ

TRITANTM 
LÁHEV 600 ml

TRITANTM

100 % BEZ-

BPA

Objednací číslo:  modrá 825330 

 růžová 825324 

Objem:  600 ml



Pro nejmenší
Vaše děti si zamilují nejen motivy, které láhve 
zdobí, ale také jejich praktické hrdlo, díky 
kterému se jim z ní bude příjemně pít. Už 
žádná politá trička a mikiny.

» ODOLNÉ PROTI ROZBITÍ

» PRAKTICKÉ HRDLO

»POUTKO PRO BEZPEČNÉ UCHYCENÍ

SPORTOVNÍ DĚTSKÁ LÁHEV
375 ml

Praktické hrdlo

TRITANTM

100 % BEZ
BPA

Objednací číslo:  Motiv chobotnice 825329

 Motiv s tučňáky 825328

Objem:  375 ml

Dětské láhve - aby bylo pití 
zábavou
Barevné dětské láhve s atraktivním potiskem 
a odnímatelným šroubovacím uzávěrem. 
S dětskými láhvemi BWT je pití vody 
skutečnou radostí. 

» ODOLNÉ PROTI ROZBITÍ

»  POUTKO PRO BEZPEČNÉ UCHYCENÍ

» PRAKTICKÉ HRDLO

DĚTSKÁ LÁHEV 
375 ml

TRITANTM

100 % BEZ 

BPA

Objednací číslo:  Motiv mořské víly 825327

 Motiv s rybami 825326

Objem:  375 ml
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Typografické a tiskové chyby a technické změny vyhrazeny. 

bwt.cz

BWT Česká republika s. r. o.

Lipová 196 – Čestlice, 251 01 Říčany
 +420 272 680 300

 office@bwt.cz


