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Technologia Naturalna rotacja Zalety Whirlator'a®  

Wszystkie produkty Whirlator® 
działają bez prądu i bez 
substancji chemicznych. Wszystko 
czysto i naturalnie.

Dzięki produktom Whirlator® wirująca 
woda ma wiele pozytywnych 
właściwości a ich efekt skutecznie 
przekonuje. 

Wykorzystaj wszystkie zalety 
naszych produktów Whirlator®            
i ciesz się lepszą jakością wody       
w domu, w mieszkaniu i w ogrodzie. 
Przekonaj się sam!

Woda z sieci wodociągowej jest sprężana i pod wysokim 

ciśnieniem wtłaczana do rur. Poprzez wszelkiego rodzaju 

obciążenia i obróbkę często traci swoje naturalne 

właściwości. Dzięki naszej technologii woda dostarczana 

przez przedsiębiorstwa wodociągowe staje się na powrót 

źródłem wody bogatej w energię o naturalnych 

właściwościach. Powrót do źródeł, aby rozwinąć naturalną 

moc.

.

Najważniejszą cechą wszystkich urządzeń jest 

niepowtarzalny system komór, który pozwala na uzyskanie 

możliwie największej rotacji przepływającej wody na jak 

najmniejszej powierzchni. W ten sposób uzyskany szybki 

przepływ wody zapewnia ciągłą funkcjonalność techniki. 

Znani naukowcy badający zachowanie wody w naturze 

stwierdzili, że ruchy wirowe przyczyniają się do powstania 

pozytywnej energii.

   Funkcje                                                                                  

   - Bez prądu lub innych źródeł energii                                          

   - Tylko dzięki wykorzystaniu ciśnienia w istniejących sieciach         

      wodociągowych                                                                     

   - Bez dodatku substancji chemicznych                                        

   - Niewymagające częstej konserwacji                                         

  Dlaczego Whirlator®?                                                               

   - Oszczędność wody i energii                                                     

   - Oszczędność poprzez obniżenie kosztów konserwacji oraz          

     utrzymanie wartości istniejących urządzeń                                

   - Wydłużenie okresu eksploatacji rur wodociągowych,  armatury   

     i sprzętu AGD, który ma styczność z wodą

• - Wyraźna redukcja osadu wapiennego oraz plam

• - Ograniczenie czyszczenia - oszczędność czasu 

• - Zmniejszone napięcie powierzchniowe wody, a przez to           

  zmniejszona ilość używanych środków chemicznych do higieny 

  i utrzymania czystości

• - Poprawa samopoczucia zarówno ludzi, jak i zwierząt oraz         

  roślin dzięki wodzie uszlachetnionej przez produkt Whirlator®

     - Lepsza jakość wody                                                              

     - Woda, która w komorze wirowej zostaje wprawiona w             

       naturalny ruch obrotowy, wielu konsumentom smakuje "lepiej"

  Lepsza woda

           Dzięki różnym nasadkom produktów       

           Whirlator® mogą Państwo poprawić        
           jakość wody instalując je zarówno          
           centralnie, jak i w pojedynczych             
           punktach, zależnie od potrzeb oraz         
           zastosowania.
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