
VEĽKÁ  LETNÁ  AKCIA 
 Chcete, aby sa Vaša 

kúpeľňa  viac ligotala?  

Chcete, aby na vašej 

sanite neboli tak viditeľné 

„mapy“ po uschnutej 

vode a aby ste ju 

nemuseli tak často čistiť ?  

Chcete, aby váš ohrievač 

teplej vody, kotol, práčka, 

masážna vaňa, jaccuzi 

a pod. boli stopercentne 

ochránené pred vodným 

kameňom a aby vám tieto 

zariadenia spoľahlivo slúžili po celú dobu ich životnosti ? 

 

Ak áno, tak potom by ste mali využiť našu nižšie uvedenú  letnú akciu určenú výhradne pre 

byty, rodinné domy, chaty a chalupy. Úpravne sú navrhnuté pre ich inštaláciu na celkový 

prívod vody.  Z nižšie uvedených akciových cien neposkytujeme obchodné zľavy.       

Podľa počtu ľudí v jednom objekte sme pre vás pripravili niekoľko akciových zostáv 

uvedených v nižšie pripojenej tabuľke. Uvedené ceny sú v € s DPH 

             Počet členov domácností 

Tvrdosť vody 2 - 3 4 - 6 

Mäkká do 15°dH 617       522,- 670      570,- 
Stredná 15-25°dH 670        570,- 694      594,- 

Tvrdá    nad 25°dH 694        594,- 752      642,- 
Pozn.: Tvrdosť vody vám bezplatne pomeriame, ak pošlete s objednávkou aj vzorku vody 

V cene každej z ponúkaných zostáv je zahrnuté : 

- vstupný filter na mechanické nečistoty (nutná súčasť každej  

inštalácie) 

- simplexný katexový zmäkčovač s automatickou regeneráciou a s 

bypassom 

- jedno 25 kg vrecko regeneračnej soli 

- preprava  zostavy k vám (prepravnou službou) 

- po nainštalovaní zostavy (zabezpečuje odberateľ) jej nastavenie 

u vás : zmeranie tvrdosti vašej vody , nastavenie a uvedenie do činnosti a tiež vaše 

zaškolenie k minimálnej obsluhe úpravne (dopĺňanie regeneračnej soli, nastavenie 

času) 



- pre bezproblémové nainštalovanie (samotným odberateľom alebo vašim „dvorným“ 

inštalatérom) je k zásielke priložená odporúčaná schéma inštalácie dodanej zostavy 

vrátane upozornenia na dôležité body inštalácie    

 

 
 

Ak začnete vážne uvažovať nad našou ponukou pred objednaním si prosím skontrolujte ešte: 

 

- v mieste inštalácie úpravne by mal byť na rovnej podlahe inštalačný priestor aspoň 80 

cm(šírka) x 55 cm (hĺbka) x 140 cm (výška)  

- v mieste inštalácie by mal byť dostupný prívod a odvod vody resp. malo by ho byť 

možné do daného miesta doinštalovať. Tlak vstupnej vody musí byť min. 2bary 

- v mieste inštalácie by mal byť beztlakový odpad s dostatočnou hĺtnosťou – na odvod 

procesných vôd z úpravne 

- v mieste umiestnenia úpravne by mala byť (max. do 1,5m) sieťová zásuvka 230V. Ak 

nie je, odborne spôsobilá osoba vám ju tam doinštaluje 

 

Objednávky a ďalšie informácie :      

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

                 051/7732046 , 7724283              

     www.ezv.sk . odbyt@ezv.sk , ezv@ezv.sk  
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