
 

 

Akciové ceny: 
           

    Chemické zmäkčovače vody  Luise Water s manuálnou 

regeneráciou 
Cenovo veľmi prístupný spôsob úpravy vody pre menšie nenáročné aplikácie. 

Použitím tohto prístroja zaistíme bezporuchovú prevádzku nápojových automatov, 

predĺženie životnosti prietokových ohrievačov vody, boilerov, kotlov a iných 

zariadení.  

 

 

   - L8 stará cena bez DPH       96,- € 

- nová cena bez DPH          69,- € 

   - L12 stará cena bez DPH   107,- € 

       - nová cena bez DPH          77,- € 

   - L20 stará cena bez DPH   155,- € 

- nová cena bez DPH        109,- € 
 

 

    

 

Polyfosfáty – nepravidelných tvarov 
Obsah tvoria polyfosfátové kryštály, ktoré sa prechodom vody postupne 

pomaly rozpúšťajú, dochádza k väzbe s iónmi vápnika a bránia tak vzniku 

tvrdých inkrustácií - vodného kameňa. 

 

 

   - stará cena bez DPH   11,55 €/kg 

       - nová cena bez DPH  8,20 €/kg 

 

         Potrubné filtre W10CPH 
          Kvalitný anglický 10“ filter, pripojenie ¾“, 4- 52°C,  6 Bar 

Filter je bez vložky. 

- stará cena bez DPH   20,83 €     

    - nová cena bez DPH  14,30 € 

 



 

 

 

Zmäkčovače vody s automatickou regeneráciou séria RG s hlavou DM 
Hlava DM je s elektronická s časovým riadením – doba opakovania regenerácie je nastaviteľná na 2, 4 

alebo 7 dní,     resp. môže byť spúšťaná externým signálom. Doba regenerácie je 48 minút. 

  

  - RG12DM stará cena bez DPH    540,- € 

  - nová cena bez DPH                 380,- € 

  - RG16DM stará cena bez DPH   640,- € 

      - nová cena bez DPH                 400,- € 

  - RG20DM stará cena bez DPH   720,- € 

- nová cena bez DPH                 420,- € 

 

 

 

 

 

 

 

Potrubné filtre EMI 

 
Priehľadný potrubný filter 10"; ½“ alebo 3/4"  mosadzný závit; do 30°C; do 8 Bar; odvzdušňovací 

ventil; kľúč; konzola; filtračná vložka 

 - 10“, ½“  stará cena bez DPH   10,70 € 

     - nová cena bez DPH                  7,- € 

 - 10“, 3/4“stará cena bez DPH   11,17 € 

     - nová cena bez DPH               7,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia platí do vypredania skladových zásob ! 

Na akciové ceny sa nevzťahujú obchodné zľavy ! 

 
Pre ďalšie informácie nás kontaktujte: 

EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov, 

tel: 051  773 2046, 759 6361, 759 6362, fax: 051-772 4283 

e-mail: ezv@ezv.sk, http://www.ezv.sk  

 

 

 


