
Katexový zmäkčovač , ktorý vyzerá ako kabinet, avšak cenu má ako 

simplex 

   Pri výbere vhodného katexového zmäkčovača po voľbe  

vhodnej kapacity často príde aj na estetickú stránku úpravne 

vody, kedy vo väčšine prípadov zákazníci resp. hlavne ich 

partnerky uprednostňujú kabinetové prevedenie úpravne 

pred simplexným.  Treba povedať, že z hľadiska funkcie 

úpravne vody sú obe prevedenia rovnocenné. Avšak cenovo sú 

kabinetové úpravne vyššie ako simplexné. Aj z tohto dôvodu 

dochádza pomerne často pri výbere typu – kabinet alebo 

siimplex k nezhodám na strane záujemcu. Pokiaľ chlapi 

uprednostňujú nižšiu cenu a vizáž – viac nádob s vytrčajúcimi 

hadicami im až tak nevadí, zato ženy chcú mať iba jeden dobre 

zakrytovaný komponent bez rušivo vytrčajúcich hadíc a to 

i napriek vyššej cene kabinetu.   

 Aby sme minimalizovali takéto problémy s výberom na strane našich zákazníkov, pripravili sme pre 

nich novinku v našej ponuke – katexový zmäkčovač vody, ktorý vyzerá ako kabinet, avšak v skutočnosti je to 

simplex a má aj teda jeho nižšiu cenu.  

N O V I N K A ! ! ! 

   

Ako môžete vidieť, 

úpravňa z prednej strany 

vyzerá ako kabinet, avšak 

zo zadnej strany je 

zrejme, že podobne ako 

u simplexu aj toto 

prevedenie má 

samostatne stojacu 

tlakovú nádobu 

a samostatne stojacu 

soľankovú nádobu.  

 

Z obrázkov je tiež zrejmé, že aj pre nás pre výkon servisu je táto nová ponuka výhodná. O dosť 

ľahšie sa totiž odsúva soľanková nádoba, ako v prípade kabinetov, kde je váha zvýšená o váhu tlakovej 

nádoby s ionexom a vodou vo vnútri. V prípade nerovných podláh s vytŕčajúcimi ostrými výstupkami aj 

ľahšie dôjde k poškodeniu značnou váhou zaťaženého  dna kabinetu. V prípade simplexu i ponúkanej 

novinky je váha tlakovej nádoby smerovaná na podstavec, ktorý aj keby sa poškodil, tak nedôjde k úniku 

vody. Nové kvázi kabinetové prevedenie úpravní vody ponúkame pre tri rôzne veľkosti, ktoré sú   uvedené 

v nižšie  uvedenej tabuľke:  

Typ h (cm) š  (cm) v (cm) 

Extcab 18 56 38 75 

Extcab 30 56 38 104 

Extcab 35 56 38 116 
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