Juotko puhdasta vettä?
eSpring on maailman myydyin
kotikäyttöön tarkoitettujen
vedenkäsittelyjärjestelmien
tuotemerkki
·

parantaa juomaveden makua, hajua
ja kirkkautta sekä terveellisyyttä
· www.espring.com

Aktiivihiilisuodatin poistaa yli 160 haitallista ainetta:
· vesilaitosten lisäämät kemikaalit (esim. kloori ja kloorin sivutuotteet mm. kloroformi)
· putkistojen epäpuhtaudet (esim. elohopea, lyijy, asbesti, saostumat)
· yli 0,2 mikronin hiukkaset (300-500 kertaa pienempiä kuin ihmisen hiuksen halkaisija)
· rautaa,mangaania ja radonia ja radonin sivutuotteita sekä muuta radioaktiivisuutta
· torjunta-aineet ja niiden sivutuotteet
· lääkeaine- ja hormonijäämiä, mikromuovia
· 42 eri tunnettua ja/tai epäiltyä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta sekä syöpää
aiheuttavia aineita (karsinogeeneja)
· jättää veteen ihmisille hyödylliset mineraalit
UV-valo poistaa bakteerit ja virukset:
· poistaa kaikki bakteerit, virukset, kystat, sienet, loiset ja levät 99,99 %:sti (mm.
kolibakteerit, enterokokit, patogeenibakteerit, heterotroﬁset bakteeerit, poliovirus,
rotavirus, A-hepatiitti) ja tuhoaa täten mikro-organismit juomavedestä
· bakteerivaara saattaa syntyä kaivossa esim. jos pintavedet sekoittuu kaivoveteen
· bakteerivaara syntyy vesijohtovedessä, kun putkistossa kehittyy epäpuhtauksia ja/tai
vesihuollossa syntyy häiriö (esim. inhimilliset erehdykset ja tekniset suunnitteluvirheet)
· turvaa kaivoveden puhtauden sekä tekee järvivedestä turvallista juoda
· säilyttää veden raikkaana pidempään esim. juomapullossa
Elektroninen valvonta varmistaa turvallisuuden ja käytön helppouden:
· älysiru varmistaa suodattimen toimivuuden ja kertoo jäljellä olevan kapasiteetin.
Lisäksi:
· 120 myönnettyä tai haussa olevaa patenttia maailmanlaajuisesti
· asennettavissa työtasolle (vesihanaan) tai työtason alle (erillinen hana), koko 32,7 cm x 17,8 cm
· suodatettua vettä vain tarvittaessa (käyttövesi eri hanan kautta), virtaus 3,4 l / min.
· hyvä suodattimen kapasiteetti, n. 5000 litraa tai 1-3 vuotta, helposti vaihdettava suodatin
· pullotettua vettä edullisempi, kätevämpi ja ympäristöystävällisempi
· toimii normaalilla kotitalouden vedenpaineella (vähimmäis 104 kPa), syöttöteho 19 V DC, 3,16 A
· riippumattomat sertiﬁoijat: NSF Internationalin ja WQA:n testaama ja serﬁoima
· Täystyytyväisyytakuu 3 kk, laitetakuu 2 v.
· Myyntihinta 1128 € + postikulut
· Jos haluat tehdä tästä liiketoimintaa itsellesi ota yhteyttä minuun, niin kerron lisää.
· Saat laitteen huomattavasti halvemmalla. Kiinnostuitko?
· Kaikki maksutavat käy.
.
· Hinta puhtaalle vedelle 1-2 ensimmäisen vuoden aikana 1-2 € / pv, jatkossa 30-50 senttiä / pv.

