
Vyzkoušejte přírodní rovnováhu právě 
ve Vašem bazénu. 
 

NOVÝ !NOVÝ !NOVÝ !NOVÝ !    

NATURE  2NATURE  2NATURE  2NATURE  2    - aktivní keramická vložka pro celou sezónu. 

... s  NATURE 2NATURE 2NATURE 2NATURE 2     ... je kvalita vody lepší než jsou Vaše zkušenosti. 

                         ... nepotřebujete celou řadu chemických prostředků. 
 
 
Francouzská skupina ZODIAC patří nejen k největším výrobcům bazénů a bazénové technologie, ale i 
špičkových zařízení pro údržbu vody. Novinkou na evropském a tudíž i českém trhu je systém    
NATURE 2, který představuje revoluční technologii dezinfekce vody na přírodní bázi.  

Již nebudete potřebovat velké množství chemických prostředků. Se systémem NATURE 2 se změní 
Vaše péče o bazén od základů. Až  o 80% méně chlóru, žádné prostředky proti řasám, to je nejen úspora 
času, ale i peněz, ale hlavně příjemnější voda ke koupání bez nepříjemného chlórového zápachu a 
agresivity, průzračně čistá a přitom naprosto zdravá. 
 

Pro zdraví Vaše a Vašich blízkých  NATURE 2NATURE 2NATURE 2NATURE 2. 
Tajemství technologie NATURE 2, výsledku desetiletého výzkumu, je ve využití přirozených 
dezinfekčních účinků stříbra a mědi, které nahrazují použití chlóru nebo jiných umělých dezinfekčních 
prostředků. 
 
Ionty stříbra a mědi, které se uvolňují z keramické vložky NATURE 2 Umístěné do filtračního okruhu, 
zajistí ve stopovém množství udržení zdravé a průzračné vody bez nebezpečných bakterií a 
nepříjemných řas. Pomalu rozpustný chlór ve 2x - 3x menší dávce než bez tohoto zařízení slouží pouze 
k odstranění odumřelých bakterií, mastnot a je tudíž jen doplňkem NATURE 2 zvyšující jeho účinnost. 
Kromě eventuelní úpravy pH už nebudete potřebovat další chemické prostředky! 
 
Při jakýchkoliv charakteristikách vody, nezávisle na teplotě a intenzitě využívání bude voda ve Vašem 
bazénu stále průzračně čistá a zdravá bez nepříjemných vedlejších účinků při používání chlóru: 
dráždivosti kůže a očí, odbarvování fólie, textilu, nepříjemného zápachu, koroze kovových částí, nutnosti 
častých úprav pH a zvyšování koncentrace stabilizačního prostředku ve vodě. 
 
Aktivní keramické patrony uvolňující do vody ionty stříbra a mědi je nezávislá na zvláštním přívodu 
elektrické energie, instaluje se jednoduše  do filtračního okruhu za filtr a nevyžaduje žádné seřízení ani 
údržbu. Po uplynutí doby životnosti jednoduše vyměníte patronu za novou a ta zajistí péči o vodu za Vás. 
 
NANANANATURE 2TURE 2TURE 2TURE 2  
 
NATURE 2  VG úpravna vody  (zásobník): pro zapuštěné bazény  35m3 - 170m3. 
Náhradní patrona CG 25: pro bazény   35m3 -   90m3. 
Náhradní patrona CG 35: pro bazény   90m3 - 130m3. 
Náhradní patrona CG 45: pro bazény 130m3 - 170m3. 
 
NATURE 2 VA úpravna vody (zásobník): pro nadzemní bazény do 110m3. 
Náhradní patrona CA 30: do 110m3.  
 
Životnost náhradní patrony cca 6 měsíců (tj. cca jedna sezóna). 
 
NATURE 2NATURE 2NATURE 2NATURE 2  - revoluční technologii pro údržbu vody v bazénech Vám nabízí BARACUDA, člen skupiny 
ZODIAC GROUP 


