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Miembro de Water Quality 
Association

Miembro de Aqua España, 
perteneciendo esta asociación 
a Aqua Europa (Federación de 
asociaciones nacionales europeas)   

El sistema de calidad par a 
la comercialización y montaje 
de equipos para tratamiento 
de aguas, está certificado y es 
conforme a la norma UNE-ISO-9001



UTRZYMANIE 
CZYSTOŚCI 
DENVER PLUS pomaga 
utrzymać dom w 
całkowitej czystości. 
Z miękką wodą, toalety, 
baterie, kabiny 
prysznicowe, prysznice ... 
są zawsze błyszczące, 
jakby były zupełnie nowe.

OSZCZĘDNOŚĆ 
PIENIĘDZY 
Wydatki na czyszczenie 
i usuwanie kamienia 
zostaną zmniejszone 
o 50%.

PIĘKNO 
Kremy i odżywki zmię-
kczające do włosów nie 
będą już konieczne. 
Jeżeli używasz 
zmiękczonej wody 
skóra i włosy  zawsze 
utrzymują swoją 
naturalną gładkość 
oraz połysk.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
Wydajność urządzeń 
wodnych i grzewczych  
wzrośnie, a ich stan 
będzie zawsze idealny jak 
pierwszego dnia.

OCHRONA
Miękka woda utrzymu-
je intensywność koloru 
ubrań, jak również ich 
miękkość oraz chroni je 
w miarę upływu czasu.

DENVER PLUS

ZDROWIE
Kąpiel w miękkiej 
wodzie zapewnia 
bardziej naturalną, 
gładką i miękką skórę.



Zmiękczacze wody 

DENVER PLUS

Model

Objętość złoża

Przepływ roboczy m3/h

Przepływ maksymalny m3/h

  Średnica przyłącza

  Ciśnienie robocze 

  Złącze elektryczne

Temperatura robocza

  By-pass 

Wymiary (mm)

  Wysokość

  Szerokość

  Głębokość

Pojemność oraz 
zużycie soli

Code

ºf x m3 sól (kg)

0,6 m3/h

1 m3/h

3/4’’ GZ 

2,5 - 8,6 bar 

220 - 12VAC / 50Hz 

4 - 35ºC

Tak

1025

200

360

762923 

Denver+ Slim 15 

15 Litrów

42 
65 
75

0,90
1,80
2,40

BY-PASS 
w zestawie do każdego 
zmiękczacza DENVER PLUS

1,2 m3/h

1,8 m3/h

1’’ GZ 

2,5 - 8,6 bar 

220 - 12VAC / 50 Hz 

4 - 35ºC

Tak

1034

333 

505

762917

Denver+ 30

30 Litrów

115 
170 
210

1,80 
3,60 
7,50

ºf x m3 sól (kg)l



Zmiękczacze Denver posiadają certyfikaty 

ISO 9001 Aqua Europa

Stowarzyszenie 
reprezentujące interesy 
łańcucha dostaw wody 

i ścieków w Europie

Water Quality

Certyfikat dotyczący jakości
wody pitnej w USA i na

całym świecie 

1025 1034

200
360 505

333

WBUDOWANY 
BY-PASS

Umożliwia przeprowadzenie 
serwisu urządzenia bez 
konieczności zamykania 

dostępu wody.

Zabezpieczenie przed 
zalaniem w przypadku 

wystąpienia awarii 
zmiękczacza

KOLANKO 
PRZELEWOWE

WYJMOWANY 
STEROWNIK

Jedyny zmiękczacz na rynku, 
w którym sterownik można 

wyjąć z obudowy

zarządzanie jakością w 
organizacji

Wymagania dyrektyw 
Unii Europejskiej

CE



Niezawodna jakość oraz nowoczesna technologia

Łatwe i wygodne 
dosypywanie soli do 

zmiękczacza, oraz 
zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem zbiornika

ZASUWANA 
POKRYWA

DENVER PLUS to nie tylko najbardziej 
popularne zmiękczacze wody w Polsce, ale 
również jedne z najbardziej ekonomicznych. 
Wyjątkowa jakość i niezawodna technologia.

GWARANCJA ORAZ POLSKA INSTRUKCJA

Wszystkie zmiękczacze DENVER PLUS objęte są 
5 letnią gwarancją producenta. Dodatkowo każdy 
zmiękczacz posiada wielojęzyczną instrukcję obsługi 
wliczając w to język polski.



DENVER PLUS 
zmiękczacze wody dla 
gospodarstw 
domowych. Niskie 
zużycie wody i soli. 
Ciesz się z miękkiej 
wody w domu

FILTERMAX BASIC Filtr 
czyszczony ręcznie z siatką 
filtracyjną ze stali nierdzewnej 
o dokładności 40 mikronów.

Filtr idealnie chorni głowicę przed 
zanieczyszczeniami stałymi, 
takimi jak: rdza, piasek, itp.

Wydłuż żywotność zmiękczaczy. 
Używaj zawsze oryginalnych 
akcesoriów.

Idealne rozwiązanie dla gospodarstw 
domowych 
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