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Kimyasal yok

Bakım yok

Alman teknolojisi 
Kesinlikle Manyetizma Kullanılmaz

Fiziksel Su İyileştirme Sistemi
Özel Konutlar ve Villalar
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►

Vulcan kullanmanın faydaları
► Tüm boru sistemindeki kireç tortularının azaltılması
►  Ev bakımı ve temizliğinde daha az zaman ve çaba
► Bardaklarda, bulaşıklarda ve fayanslarda lekelenmeyi azaltır
► Temizlik maddelerinden önemli ölçüde tasarruf
►  Filtreler, duş başlıkları ve lavabolar daha temiz kalır
► Su arıtma için Yeşil Bina standardını karşılar

Su değerli bir kaynaktır. Bununla birlikte, 
sert su, eninde sonunda borularınızda 
ve cihazlarınızda tortu oluşturacak 
çözünmüş kireç içerir.

Her ev sahibi, evinin kireç ve paslanmaya 
karşı korunmasını sağlamak için çevre 

dostu bir su arıtma sistemi kullanmalıdır. 
Bu, bugün ve gelecek nesilde evinizin 

değerini korur.

Vulcan - İmpuls – Teknoloji
Vulcan - İmpuls - Teknolojisi, kireç 
parçacıklarının yapışma gücünü 
ortadan kaldıran özel elektronik 
impulslarla suyu arıtır. Kireç 
bileşenleri ince bir toz halinde 
suyla kolayca yıkanır. Vulcan, 
halihazırda mevcut tortuları 
dikkatlice çözer. Ek olarak, 
Vulcan impulsları, paslanmayı 
ve çukurcuklanma korozyonunu 
önleyen bir metal karbonat 
koruyucu tabaka oluşturur.

100%
ÇEVRE DOSTU SISTEM 

TU
Z VE KIMYASALLAR KULLANM

ADAN

Sprinkler/Yağmurlayıcı ve 
bahçe sistemleri temiz kalır 
ve daha uzun süre dayanır. 
Daha az değiştirme gerekir.

Yüzme havuzlarının bakımı 
daha kolay olur ve havuz 
filtreleri daha temiz kalır. 
Kimyasallar ve temizlik 
maddeleri azaltılabilir.

Su yumuşatıcılarına alternatif



Basit Kendin Yap kurulumu 
Vulcan bir Kendin Yap ürünüdür ve boruları 
kesmeye gerek kalmadan birkaç dakika 
içinde kolayca kurulur. Vulcan’ı kurmak için 
herhangi bir profesyonel alete ihtiyacınız 
olmaz.
Vulcan’ı ana su kaynağına yerleştirin ― bu; 
genellikle su sayacına yakındır.

Yeşil Bina Standardını Karşılar

Vulcan bakım gerektirmez ve suyun 
bileşimini değiştirmez. Vücut için önemli 
mineraller olan suda kalsiyum ve 
magnezyumu bırakır.

Vulcan, bina sahiplerinin ve işleticilerinin 
çevreye karşı sorumlu olmalarına ve 
kaynakları verimli kullanmalarına yardımcı 
olmayı amaçlayan yeşil binalar ve evler için 
çevre dostu su arıtmadır.

daha az lekelenme 
ve daha temiz 

bulaşıklar

cilt daha yumuşak hissedilir

giysi ve kumaşlar 
üzerinde yumuşatıcı etki

daha yumuşak, daha kolay 
şekil verilebilir saçlar

su basıncında artış

ısınma maliyetlerinde 
tasarruf sağlar

çamaşır makinesi daha 
verimli çalışır

mineral bakımından 
zengin musluk suyu

daha hızlı temizlik

havuz bakımında 
tasarruf sağlar

Özel bir 
konutta 
kurulu 
Vulcan 5000



www.vulcanturkey.com

Vulcan su iyileştirmesinin gözle görülür sonuçları – önce ve sonra

Boru sistemi Bitkiler ve çim Yüzme havuzu filtresi
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Kalitesi – Alman malı
  

 

 

 

► Almanya’da Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) tarafından üretilmiştir
► Fiziksel su iyileştirme alanında 40 yılı aşkın deneyim
► Dünya çapında 70’den fazla ülkede başarılı
► Uluslararası 25 yıllık ürün garantisi

Kireç ve Pasa Karşı Koruma

   

   

   

    

   

 Tuz veya kimyasal madde
içermeyen çevre dostu çözüm

 Makine ve ekipmanların servis
ömrünü uzatır

 Önemli mineraller suda kalır

 Uzun servis ömrü – tamamen akrilik
döküm

 25 yıllık uluslararası garanti

   Boru sistemindeki mevcut kirecin 
azaltılması

   Boruyu kesmeden kurulum 

    ½" den 40"’e kadar boru çapı

    Tüm boru malzemelerinde çalışır – 
demir, bakır, plastik, paslanmaz çelik, 
PVC, bileşik borular, PE-X vb. 

   % 100 bakım gerektirmez




