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A Zepter kiemelkedôen hatékony víztisztító rendszere a legmodernebb fordított ozmózis technológián 
alapul és ideális megoldást jelent a tiszta és egészséges víz biztosítására, legyen szó ivóvízrôl, fôzésrôl, 
vagy akár takarításról.

A tisztított víz olyan tiszta és friss, hogy íze és minôsége a hegyi patakok vizéhez hasonlítható. 

A többfunkciós csaptelepek a Zepter mosogató 
alatt elhelyezett víztisztító rendszereivel együtt, egy 
minden háztartás számára praktikus, gazdasá-
gos, és egészséges vízvételi módot biztosítanak.

Míg számos hasonló termékben olcsó, ólommal 
dúsított sárgarezet alkalmaznak, a Zepter csapte
lepek kiváló minôségû sárgarézbôl (CW719) 
készülnek és dupla rétegû króm-nikkel bevona
tuknak kö szönhetôen rendkívül ellenállóak a korró
zióval szemben. A TüV Rheinland biztonsági jelzé
se, a higiéniai tanúsítvány, és a gravírozott Zepter 
logó jelentik a garanciát a csúcsminôségre, mely 
lehetôvé teszi, hogy a Zepter háromállású csapte
lepei hosszú idôn át szolgálják Ön és családja 
egészségét. 

A Zepter többfunkciós csaptelep két elegáns és 
kifinomult változatban érhetôk el, így Ön is megta
lálhatja a konyhájához legjobban illô designt. Az 
ívelt és kecses „Swan”, illetve a letisztult, egyenes 
„Pearl” modellek amellett, hogy javítják a konyha 
összképét, egy csipetnyi luxust is csempésznek a 
mindennapokba.
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Fôzzön egészségesebb  
ételeket és élvezze a tea  

vagy kávé valódi ízét 

Elôzze meg  
a fogszuvasodást

Gondoskodjon  
gyermeke egészségérôl

Maradjon formában Adja a legjobbat  
kedvenceinek

NEM MINDEGY, HOGY MIT ISZUNK!wATERwISE – TECHNOLÓGIA

A Zepter Clean Water rendszer nélkülözhetetlen eleme, a háromállású csaptelep révén 
a tisztított ivóvízhez és hidegmeleg csapvízhez egyszerûen, egyetlen csaptelep haszná
latával juthat hozzá. Tisztított és tisztítatlan vizek semmilyen módon nem keverednek 
egymással, mivel a kétféle ivóvíz két, egymástól teljesen elkülönített rendszeren keresztül 
nyerhetô ki. Egy gazdaságos, helytakarékos és egészséges megoldás, a tisztított ivóvíz 
leeresztô csapok és a hagyományos keverôcsapok ötvözete. Egyszerre élvezheti a tisz
tított és a hagyományos csapvíz elônyeit anélkül, hogy egészségét kockáztatná. 

A testünk 70%a víz, és a víz azon 4 elem egyike, amelyek nélkül nem létezhetne élet a Földön. A tömeges 
iparosítás jelentôsen megnehezítette, hogy tiszta vízhez jussunk. A csapvízben – amelyet nap, mint nap fo
gyasztunk – benzin, fluoridok, gyógyszerek, rovarirtó szerek, ólom, azbeszt, nitrátok, vagy akár radioaktív 
hulladékok oldott maradványai is elôfordulhatnak. Az ilyen, gyakran elôforduló szennyezôanyagok hosszú 
távon már alacsony koncentrációban is káros hatással lehetnek az egészségünkre; rossz közérzetet, rosszul
létet, illetve máj vagy idegkárosodást okozhatnak, sôt, akár rákos megbetegedések kialakulásához is hoz
zájárulhatnak. 

Praktikus alternatívát jelenthetnek a palackozott vizek, azonban megbízhatóságukkal kapcsolatban 
idôrôl-idôre kételyek merülnek fel, ráadásul gyártásuk a környezetet is nagymértékben terheli.

Drága ? Kérdéses vízminôség ? Veszélyes csomagolás

szûrt ivóvíz

hagyományos hideg/
meleg csapvíz egyéb 
célokra


