
“Варна Пласт” ООД притежава изключителните 
права върху продуктите с марка Aqua Power за 
България, произведени от Aqua Power W. GmbH - 

Австрия.

AQUA POWER KALKMAGNET
Технология за прочистване на

 водопроводни тръби и арматура 
от накип и корозия

КРАЙ С 
КОТЛЕНИЯ КАМЪК В 

ТРЪБИТЕ!

ПРОЧИСТВА ТРЪБИТЕ, 
ПОДОБРЯВА ВОДАТА!

9000 Варна
ул.”Хр. Самсаров” 26

тел. /факс 052 65 75 75
моб. 0899 17 10 90

www.aquapower.at

100% 
ЧИСТИ ТРЪБИ

ХаРмонИзаТоР 
ViTA TRONic

Vita Tronic - h=170мм, Ø=260мм

Mini Vita Tronic - h= 60мм, Ø =110мм

Vita Tronic са биорезонансни уреди, които 
хармонизират електромагнитното поле 
около нас, като екранират и геопатогенните 
зони. Имат форма на шестостенна призма 
със стилизиран мотив на „Цветето на живо-
та”. За енергизиране на пространството в 
автомобила, дома, работното място и произ-
водственото помещение.



ВИСящ РеВИТалИзаТоР за пИТейна Вода 
AQUA POWER JOiNT 

Конструкцията на Aqua Power Joint съчетава 
трите форми на магнетизъм, които ревитализи-
рат водата: 
	 • Диамагнетизъм – преобладава във водоро-
да, чистото злато и сребро, а също и в светената 
вода.
	 • Парамагнетизъм – преобладава в кислоро-
да, а също и в платината.
	 • Феромагнетизъм – има го в метали като 
желязото и кобалта, както и в някои полимерни 
съединения.
Aqua Power Joint свързва тези три магнетизма 
в един постоянен енергиен вихър, съдържащ 
информация от висок порядък. Почиства водата 
от влиянието на електросмога, геопатогенното 
излъчване и вредните подводни течения,  като й 
придава осезаема виталност.

Aqua Power S 
За тръби с размер 1/2’’ 
(до 27мм), устройство с 
размер 70х145х80мм

Aqua Power M 
За тръби с размер 
3/4’’ до  5/4’’ (до 46мм), 
устройство с размер 
110х204х113мм

Aqua Power L 
За тръби с размер 1 
½’’ до 2’’  (до 62мм), 
устройство с размер 
143х255х145мм

Aqua Power XL 
За тръби с размер 
3’’ до 4’’ (до 115мм), 
устройство с
размер 
185х500х235мм
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AQUA POWER KALKMAGNET
Aqua Power Kalkmagnet работи чрез мощни 
постоянни магнити, ориентирани по особен 
начин, които преобразуват кристалната 
решетка на съдържащия се в твърдата вода 
агресивен калцит, превръщайки го в неагре-
сивната му форма – арагонит.

• екологичност – без допълнителни енер-
гийни разходи, без електричество, химикали 
и поддръжка. 

• Универсалност – изключително лесен 
монтаж без прекъсване на тръбната разводка 
и върху всякакви тръби.

• Гарантираност – 25 години – дадена от 
производителя.

ПОБЕДИТЕЛЯТ С НАКИПА 
И КОРОЗИЯТА ВЪВ 

ВОДОПРОВОДА!


