Bezchlorová úprava vody Blue Lagoon
Chlorine-free water treatment Blue Lagoon
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• Blue Lagoon

• Blue Lagoon

Blue Lagoon Copper Elektrolyzér čistí vodu ve vašem bazénu
prostřednictvím elektrolýzy mědi. Ionty mědi (Cu2+) ve vodě mají kladný
náboj a ničí buněčné stěny řas, bakterií, virů a jiných primitivních
organismů. Ionty mědi se ve vodě chovají jako dezinfekční činidlo,
účinnost je obdobná jako látky na bázi chlóru.
Doporučujeme používat tento přístroj v kombinaci s UV-C zařízením.
Díky synergickému efektu, bude vaše bazénová voda účinně, bezpečně
dezinfikována.

The Blue Lagoon Copper Electrolyzer cleans the water in your
swimming pool through copper electrolysis. These copper ions (Cu2+) in
the water have a positive charge and destroy the cell walls of algae,
bacteria, viruses and other primitive organisms. The copper in the
water acts as a disinfecting buffer in your swimming pool and, in terms
of results, can be compared with the effect of chlorine. We recommend
to use this device in combination with a UV-C device for the best
result. Thanks to the Blue Lagoon Copper Electrolyzer, your swimming
pool water will be disinfected efficiently and safely, and the quality of
your water will remain excellent.

Výhody:
Dezinfikuje vodu efektivně a bezpečně
• Chrání váš bazén proti mikroorganizmům, bakteriím a růstu řas
• Může snížit používání chlóru a ostatních chemikálií až o 100 %
•

Advantages:
Disinfects water efficiently and safely
• Protects your pool against microorganisms, germs and algae growth
• Can reduce the use of chlorine and other chemicals up to 100 %
•

Blue Lagoon | Blue Lagoon
913340

C

cena Kč

Bezchlorová úprava vody, digitální, do 120 m³
Water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 120 m³

1,10

€

13 000,-

93000112
93000110

Elektroda | Electrode

cena Kč

A93004R1

B

Cu/Ag pro Aqua-Sky, Happy pool
Cu/Ag for Aqua-Sky, Happy pool

93000112

B

Cu/Ag pro Amur, Laguna
Cu/Ag for Amur, Laguna

0,30

375,-

93000110

B

Nádoba komplet pro Amur, Laguna
Vessel for electrodes Amur, Laguna

0,50

3 000,-

• Lagunit

• Lagunit

Bezchlórový tekutý přípravek
k odstranění bakterií a řas
bezchlórovým způsobem,
v kombinaci se zařízením
LAGUNA. *

Liquid water treatment product
without chlorine to dispose of
germs and algea without
chlorine to use in combination
with station LAGUNA. *

0,30

600,-

693486101

691209

Lagunit | Lagunit
911490101

C

691209

B

Tester kapičkový – Cu
Tester drops – Cu

693486101

E

Digitální fotometr eXact iDip Bluetooth (parametr Cu + 693486632 proužky)
Digital photometer eXact iDip Bluetooth (parameter Cooper + 693486632 proužky)

* Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu
a informace o výrobku.
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cena Kč

Lagunit 1 l, tekutý přípravek
Lagunit 1 l, liquid sanitizer

€

1,00

€

307,358,5 700,-

* Please, make sure to use biocids safely. Read label and information
about product before use.

