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Potrebujete poradiť?

Nezahrávajte
sa s vodným 
kameňom
Vodné fi ltre

Zákaznícke centrá

Bardejov, Radničné nám. 9
Humenné, Nám. slobody 24
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Údaje o životnosti a účinnosti spotrebičov sú čerpané 
z prieskumu Water Quality Research Foundation 2009.

Následky vodného kameňa
Ak je voda príliš tvrdá dochádza k usádzaniu vodného 
kameňa, ktorý môže nenávratne poškodiť vaše domáce 
spotrebiče. Väčšinou sa jedná o práčky, umývačky riadu, 
sprchy a vodovodné batérie. Vodný kameň znižuje ich 
životnosť a výkon.

Prečo vodné fi ltre od VSE?
Nekonečná záruka
Upozorníme vás na termín výmeny fi ltrov
a postaráme sa o ich výmenu
Symbolický mesačný poplatok
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Tip: 
Stretnutie si môžete rezervovať 
online na www.vse.sk



Až 82% okresov na Slovensku má tvrdú vodu, 
ktorá má veľmi negatívne účinky na životnosť 
domácich spotrebičov.

Vodný kameň vzniká v dôsledku vysokého množstva 
vápnika a horčíka vo vode. Ich odstraňovanie z vody býva 
často komplikované a drahé. Vodné fi ltre od VSE upravujú 
zrážanlivosť a usadzovanie týchto minerálov čím 
sa eliminuje tvorba vodného kameňa. 

Porazte vodný kameň

Biele stopy vodného kameňa na vodovodných 
batériách, sprchovacích kútoch a obkladačkách.
Povlak vodného kameňa v rýchlovarnej kanvici.
Časté dopĺňanie soli v umývačke riadu.
Veľká spotreba pracieho prášku 
a čistiacich prostriedkov.
Opakovane problémy so spotrebičmi
(opravy, výmena pračky 
častejšie ako raz za 12 rokov).

Ako spozorujete, 
že máte tvrdú vodu?

Filter vodného kameňa do spotrebičov

Filter vodného kameňa pre celý dom

Zabraňuje usádzaniu vodného kameňa 
v spotrebičoch a predlžuje tak ich životnosť.
Nie je potrebné pridávať prostriedky 
na zmäkčovanie vody pri praní.
Menšie dávky pracieho prášku pri praní 
a regeneračnej soli v umývačke riadu.
Nové náplne fi ltra vám dodáme každý rok a pol.

Ošetrenie všetkej vody, ktorá vstupuje do domácnosti.
Ochrana spotrebičov a predĺženie ich životnosti.
Zabránenie zníženiu účinnosti bojlerov/kotlov do 15%.
Zníženie spotreby práškov a čistiacich prostriedkov.
Novú nápln fi  ltra vám dodáme každých 6 mesiacov.

Jednoduché našrubovanie medzi prívod vody a hadicu spotrebiča.
Inštalácia

cena: 1,00 €/mes.

Dostupné na 
Zákazníckom 
centre

Dostupné 
u innogy Experta

Dostupné u innogy Experta

cena: 4,50 €/mes.

Ponuka vodných fi ltrov od VSE

Filter mechanických nečistôt

Zabránenie preniknutiu mechanických častíc z potrubia
do domáceho rozvodu.
Nutnosť pri studni.
Chráni zariadenia pred mechanickým poškodením.
Novú nápln fi  ltra vám dodáme každý rok.

Jednoduchá inštalácia vodárom
Inštalácia cena:

2,00 €/mes.
Jednoduchá 
inštalácia vodárom

Inštalácia

Filter vodného kameňa pre celý dom

Ošetrenie všetkej vody, ktorá vstupuje do domácnosti.
Ochrana spotrebičov a predĺženie ich životnosti.
Zabránenie zníženiu účinnosti bojlerov/kotlov do 15%.

inštalácia vodárom

Dostupné u innogy Experta

Zabránenie preniknutiu mechanických častíc z potrubia

poškodením.

mes.


