
A víz élet!
A ClaroSwiss®-el jobbá teheti

Termékleírás Tanusítványok & minőség

3-Pack maxima® szűrőfi lter

Kis, praktikus kiszerelés hogy a szűrő 
mindig kéznél lehessen. A csomag tartalma 
3, egyenként csomagolt szűrőfi lter.

6-Pack maxima® szűrőfi lter

Nagyobb, hosszútávú kiszerelés, hogy soha 
ne fogyjunk ki a szűrőből. A csomag tartalma 
6, egyenként csomagolt szűrőfi lter.

Minden ClaroSwiss® szűrőfi lter kompati-
bilis a Brita* a Maxtra* és a legtöbb ovális 
tölcsérformájú szűrőkancsó-márkával.

A Brita® és a Maxtra® a Brita GmbH, Néme-
tország márkavédett termékei. 
Az Aquis és a Brita® semmilyen kapcsolat-
ban nem állnak egymással.

Zürcher Hochschule 
für Angewandte 
Wissenschaften

SQS Software 
Quality Systems 
Ges. mbH

SGS Standards
Technical Services
Co., Ltd.

Chemical/
Microbiology 
Laboratory

Termékünk az ISO 9001 minősítéssel rendelkezik. Ez biztosítja a meg-
bízható magas minőséget, és vásárlóink elégedettségét.

Az IMC®-technológia hatékonyságát a Zürichi Egyetemen Alkalmazott 
Tudományok tanszéke bevizsgálta és megerősítette:

“A ClaroSwiss szűrő a vízben tartja az ásványi anyagokat, mint a 
kálcium és a magnézium - miközben csökkenti a víz keménységét, 
a szennyeződéseket, valamint a nehézfémtartalmat.”
(Laboratóriumi körülmények között bizonyítottan jobban szűr, mint 
a Brita* és a Maxtra* szűrők)

A ClaroSwiss® története
Az Aquis GmbH, egy svájci high-tech cég, amelynek célja, hogy 
megoldást találjon a háztartási víz egészséges felhasználásában. A 
szűrőpatron alapját a Claris szűrő adta, melyet 15 éve fejlesztettek 
ki háztartási készülékekhez. Claris® mára vezető vízszűrőmárkává, 
és a prémium automata kávéfőzőgépekbe integrált szűrőpatronok 
szinonímájává vált. Kiváló megoldás a hazai kávéfőzőgépek 
vízkőmentesítéséhez is (pl.: JURA ) Az új ClaroSwiss® szűrőfi lterrel 
éa a ClaroSwiss® szűrőkancsóval az Aquis kiterjeszti technológiáját a 
háztartásokba.

További információk:www.claroswiss.com.

  Az Ön forgalmazója:

Kávé & Hűtő Profi  Kft.
Budaörsi út 46 
HU-1118 Budapest

Tel./Fax: +36 (1) 248 0095 / 96
khprofi @t-online.hu

www.claroswiss.com

maxima® - a szűrőfi lterek új generációja!

 

ClaroSwiss
a facebookon:

Säntis - okos és elegáns

•  bruttó kapacitás 2,4 liter
•  elegáns dizájn, könnyű kiöntés 
   egykezes használat
•  IMC®-technológia
•  elektronikus szűrőcsere-kijelző
•  adagszámláló (1 liter)
•  csúszásmentes gumi alap
•  Svájci design, Svájci precizitás, Svájci  
   technológia
•  illeszkedik a legtöbb hűtőszekrény-ajtóhoz
•  a csomag 1 db 1-Pack maxima® szűrő-
   fi lter tartalmaz



Szabadalmaztatott IMC®-technológia kifejezetten a vezetékes víz 
szűrésére alkalmas – a szűrt vízben az  ásványianyagtartalom optimális.

Teljesebb aroma, ízzel telibb és fi nomabb teák, kávék és ételek.

Tisztább és jobb vízminőség az egész családnak - ideális bébiételek 
elkészítéséhez. (a víz felforralása ajánlott)

Több ásványianyag marad a vízben. (például: kálcium és magnézium) 

A kancsó minden feltöltést számol és fi gyelmeztet, ha szűrőcserére van 
szükség (150 feltöltés után)

Megakadályozza a vízkő lerakódását a háztartási készülékekben. A szűrt 
víz használatával meghosszabbíthatjuk például a vasaló, a kapszulás 
kávéfőzőgép, a vízforraló, a párologtató stb. élettartamát ...

A kancsóval szűrt víz igazi alternatívát nyújthat 
a palackozott ásványvizekkel szemben.

Svájci dizájn és precizitás biztosítja a legjobb 
minőségű ivóvizet. Használat nagyon kényelmes 
és környezetbarát.

Miért jó a szűrt víz?
A ClaroSwiss® tulajdonságai és előnyei

Miért a ClaroSwiss® szűrőkancsó, és 
miért a maxima® szűrő?

Egyedi ellentétes irányú IMC®-
technológiás szűrőrendszer

A digitális számláló 150 
feltöltéstől számol visszafelé .

Amikor eléri a 0 feltöltést, 
automatikusan fi gyelmezteti 

Önt a szűrőcserére.

Ergonómikus formatervezés 
és könnyű feltöltés.
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4-lépcsős IMC® szűrő-technológia 

A szabadalmaztatott négylépcsős ellentétes irányú maxima®-szűrőfi lterbe 
integrált IMC®-technológia a biztosítja az ásványi anyagok egészséghez 
szükséges mennyiségét miközben csökkenti a víz keménységét, ezzel 
gátolva a vízkő lerakódását a háztartási készülékekben. 

Tekintsük át a víztisztítás folyamatát:
      Az első lépcsőben kiszűrjük a szennyeződések nagy részét.
      Az ionszelektív szűrőrész célzottan szűri ki a vízkővet, 
      és az olyan fémeket, mint például a réz, ami igen gyakori a régi 
      vízcsövekben. A megfelelő ásványianyag-egyensúly megmarad.
      Az ellentétes, felfelé irányuló, vízmozgás közben a szűrő blokkolja
      a nemkívánt szennyeződéseket, illatokat és ízeket.
      A szűrő tetejében található fi nom szűrő még a legkisebb részecs- 
      kéket is kiszűri a vízből. Az eredmény kristálytiszta, iható víz.

A kereskedelemben kapható legtöbb szűrőn keresztül a víz csupán verti-
kálisan, felülről lefelé áramlik, így az optimális ásványianyag-tartalom nem 
garantálható.

A ClaroSwiss® szűrőrendszert és a maxima® szűrőfi ltert azért fejlesztet-
tük ki, hogy megőrizze a víz ásványianyag-tartalmát és kiszűrje a káros 
anyagokat. Hála a szabadalmaztatott négylépcsős ellentétes irányú IMC®-
technológiának (Intelligent Mineral Control) a maxima®-szűrőfi lter biztosítja 
az ásványi anyagok - mint a kálcium és a magnézium - egészséghez szük-
séges mennyiségét miközben csökkenti a víz keménységét, ezzel gátolva a 
vízkő lerakódását a háztartási készülékekben.

CO2
reduction


