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Czy woda w kranie może być czystsza od
butelkowanej?
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Woda jest podstawowym składnikiem środowiska, w którym
żyjemy, ale również nas samych. Zanieczyszczona - przyczynia
się aż do 90% chorób. Aby nasz organizm funkcjonował
prawidłowo, potrzebujemy wody butelkowanej, a najlepiej
czystszej niż ta z butelki. W jej dostarczaniu pomoże domowy
system filtracji wody firmy KREVOX, która współpracuje z
czołowymi, światowymi producentami urządzeń do uzdatniania
wody.
Czysta woda decyduje o
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Najnowsze

Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska - ziemia

5 sposobów jak wykorzystać przejrzałe
banany
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Zobacz także
◦ Nestlé organizuje Światowy

składa się z niej w około 2/3, a ciało ludzkie - w około 70%. Skład swojego
organizmu powinniśmy uzupełniać każdego dnia, pijąc ponad 2 litry

Dzień Wody w szkołach

wody. Jej właściwa jakość jest niezwykle istotna z uwagi na ogromną rolę,

◦ Dlaczego mamy głównie

jaką pełni dla zdrowia człowieka. Dostęp do dobrej wody jest jedną z
podstawowych potrzeb ludzkości i bezpośrednio decyduje o prawidłowym

brudną wodę?
◦ Baterie termostatyczne -

funkcjonowaniu organizmu.

wygoda i oszczędność wody

"P o w s z e c h n i e w i a d o m o , że
zanieczyszczona woda jest w 90 proc.

◦ Super ognioodporna

przyczyną różnych chorób" - zwraca uwagę

izolacja, którą można zjeść

Tadeusz Krężelewski, Prezes Europejskiego
Centrum Ekologicznego KREVOX Sp. z o.o.

◦ W budownictwie potrzeba
oszczędniej zarządzać wodą

Międzynarodowy Dzień Wody - obchodzony w
tym roku 22 marca - to doskonała okazja aby
przypomnieć o w pły w i e w o d y n a n a s z e
c o d z i e n n e f u n k c j o n o w a n i e . T o t a kże
znakomita motywacja, aby przyjrzeć s ię
wodzie, która płynie w naszych kranach.
Chcemy bowiem wierzyć, że ta spożywana
przez nas jest odpowiedniej jakości. Niestety
rzeczywistoś ć okazuje się zgoła i n n a , a
czystoś ć wody uzdatnianej i dostarczanej do

domów pozostawia wiele do życzenia.
Co płynie w kranie?
Woda w przeciętnym kranie, mimo iż pozbawiona barwy czy zapachu, nie jest czysta. Zawiera bowiem niewidoczne
gołym okiem zanieczyszczenia, przede wszystkim chemiczne i przemysłowe, których nie wychwytują miejskie filtry i
które w efekcie mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Powszechnie panuje przekonanie, że wysoka
temperatura zabija zanieczyszczenia zawarte w "kranówce", ale nie jest to prawda - ona podwyższa jedynie ich
stężenie. Podobnie nie jest najlepiej z jakością wody występującej w środowisku - ta zostaje zanieczyszczona
bezpośrednio lub poprzez wody gruntowe i deszcze. Najzdrowsza i najczystsza jest woda mineralna, czyli woda
przeznaczona do picia i wzbogacona solami mineralnymi lub innymi składnikami w postaci jonów. Trudno byłoby
jednak pić wyłącznie taką wodę. Warto zatroszczyć s ię więc o jakość wody, która codziennie jest dostarczana do
kranów w naszych domach.
Czysta woda w kranie?
Odpowiedzią na problem zanieczyszczonej wody w kranie są domowe instalacje służące do uzdatniania wody, jak
zmiękczacz do wody oferowany przez Europejskie Centrum Ekologiczne KREVOX. Uzdatnia on wodę do celów
spożywczych podnosząc jej walory - jego zastosowanie gwarantuje możliwość korzystania w całym gospodarstwie
domowym z wody najwyższej jakości. System ten filtrowania oczyszcza i uzdatnia wodę, którą następnie można
bezpiecznie pić, stosować podczas przygotowywania posiłków oraz pielęgnacji ciała. Woda uzdatniana przez ten
system jest również doskonała dla dzieci i niemowląt, których wymagania odnośnie jej czystości są wyższe niż w
przypadku dorosłych. Zmiękczacz do wody KREVOX sprawia, że każdy domownik posiada stały dostęp do czystej i
nadającej się do picia wody - tym samym eliminuje zagrożenie dla zdrowia, jakie niesie ze sobą niedokładnie
uzdatniona woda. System ten składa się z trzech głównych czę śc i - systemu oczyszczania i uzdatniania wody,
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niezależnego zbiornika retencyjnego oraz osobnego kranika. Urządzenie mieści się pod zlewem, nie stanowi więc
problemu przestrzennego lub estetycznego w wyposażeniu naszego domu.
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