spa w Twoim domu
Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska ziemia składa się z niej w około 2/3, a ciało ludzkie - w około 70%.
Właściwa jakość jest niezwykle istotna z uwagi na ogromną rolę,
jaką pełni dla zdrowia człowieka. Dostęp do dobrej wody jest jedną
z podstawowych potrzeb ludzkości.
"Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczona woda jest w 90 proc.
przyczyną różnych chorób" - zwraca uwagę Tadeusz Krężelewski,
Prezes Europejskiego Centrum Ekologicznego KREVOX Sp. z o.o.
To także znakomita motywacja, aby przyjrzeć się wodzie, która
płynie w naszych kranach. Niestety czystość wody uzdatnianej i
dostarczanej do domów pozostawia wiele do życzenia. Woda w
przeciętnym kranie, mimo że jest czysta czy jest zdrowa?
Opierając się na założeniu, że kropla trucizny możne zniszczyć cały
organizm, kropla czystej wody może stać się nektarem życia. Nie
zawsze jednak musimy udać się do kosztownych klinik czy spa,
aby zadbać o nasze zdrowie. Firma „Krevox” od lat specjalizuje się
w uzdatnianiu wody, tak aby była ona zdatna do picia, zażywania
kąpieli, jak również dawała możliwość stworzenia własnego spa.
Chcielibyśmy zaprezentować możliwości firmy w zakresie
uzdatniana wody do basenów. Ich rynek jest teraz ogromny i
bardzo zróżnicowany, a wymóg profesjonalnych umiejętności jest
niezbędny na każdym etapie montażu, konserwacji i pielęgnacji
urządzeń basenowych.
Firma “Krevox” ma już ogromny dorobek i doświadczenie na
rynku basenów publicznych, sportowych, dla hoteli spa i kurortów

o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczonych dla domów
mieszkalnych oraz w kondominiach.
Obok designu o ostatecznej wartości i wrażeniu z kąpieli będzie
zawsze decydować woda, dlatego jest to tak istotne, aby była ona
zawsze najwyższej i optymalnej jakości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów firma
zapewnia również usługi specjalistyczne jak wypełnianie basenów
zawsze świeżą, morską wodą w basenach liniowców czy w parkach
rozrywki wodnej.
Dowodem referencji firmy jest fakt, że kolejne delfinaria we
Włoszech i z całej Europy zgłaszają się z bardzo wysokimi
wymaganiami, dotyczącymi jakości uzdatnianej wody, a którym
Krevox w kooperacji z włoską firmą Culligan jest w stanie sprostać.
Mamy nadzieję usatysfakcjonować naszych klientów i zaspokoić ich
oczekiwania.- obiecuje Prezes firmy Krevox.
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