
Минерализирана Вода 
со Магнезиум

Тврда Вода
(h)

Тврда Вода ll
(ITA)

Мека Вода
(s)

Мека Вода
(8 Недели) 

Препорачана цена со вклучен 
ДДВ 18%

814132-A
9022001901835

814133-A 814563 814333-A 814591-A
9022001901026 9022001909848 9022001901071 9022001901026

814136-A 814566 814336-A
9022001901736 9022001909855 9022001901729

814530-A 814530-A
9022001921390 9022001921390

814544-A
9022001901484

ЦИНК + магнезиум
Минерализирана Вода

Тврда Вода
(h)

Тврда Вода ll
(ITA)

Мека Вода
(s)

Мека Вода
(8 Недели) 

Препорачана цена со вклучен 
ДДВ 18%

125258617 125305498 814457
9022001908742 9022001925442 9022001909923

Силикат + магнезиум
Минерализирана Вода

Тврда Вода
(h)

Тврда Вода ll
(ITA)

Мека Вода
(s)

Мека Вода
(8 Недели) 

Препорачана цена со вклучен 
ДДВ 18%

125305499 125305499
9022001925466 9022001925466

Балансирана 
Алкализирана Вода 

Тврда Вода
(h)

Тврда Вода ll
(ITA)

Мека Вода
(s)

Мека Вода
(8 Недели) 

Препорачана цена со вклучен 
ДДВ 18%

814470
9022001921109

814463
9022001908766

Мека Филтрирана 
Вода Екстра

Тврда Вода
(h)

Тврда Вода ll
(ITA)

Мека Вода
(s)

Мека Вода
(8 Недели) 

Препорачана цена со вклучен 
ДДВ 18%

814873
9022001908780

814580 814560
9022001909572 9022001909831

814519-A
9022001921437

Ценовник 2021
BWT Филтер Рефили

РЕДОВЕН АСОРТИМАН

Кертриџот за филтри за минерализирана вода BWT со магнезиум ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, 
кои може да влијаат на мирисот и вкусот на водата. Уште повеќе, тој нуди оптимална заштита од бигор, истовремено збогатувајќи ја водата со вредни 
минерали од магнезиум. Оваа дополнителна минерализација со магнезиум го подобрува вкусот за да се направи филтрирана вода, како прв избор за 
сладокусците, но исто така, прв избор кога станува збор за вода за правење на чај и кафе

1 pack 489

2 pack 899

3 pack 1229

6 pack 2099

12 pack 3999

1 pack 599

3 pack 1489

6 pack € 49,99

Рефил 1409

Кертриџот за филтри BWT ZINC + магнезиум за минерализирана вода ги намалува штетните материи што се наоѓаат во водата од чешма, вклучувајќи тешки 
метали (како што се олово и бакар) и хлор кој влијае на мирисот и вкусот на водата. Уште повеќе, тој нуди и оптимална заштита од бигор. Вредни минерали од 
магнезиум и елементи во трагови од цинк се додаваат како дел од процесот на филтрирање за да го поддржат имунолошкиот систем на телото и за здрава 
коса и кожа.

Кертриџот за филтри BWT Силикатна минерализирана вода содржи силикати во својата природна форма. Со тоа не е само што добивате повкусна вода за 
пиење и поголемо задоволство, туку и ви помага во одржување на кожата, косата и ноктите. Водата збогатена со силикати ја поддржува вашата природна 
убавина и ментална свежина, дури и кај повозрастните.

1 pack 719

3 pack 1799

1 pack 599

3 pack 1499

Кертриџот со филтер за балансирана алкализирана вода на BWT ја алкализира водата од чешма со тоа што создава повисока pH вредност (> 8,5) за време на 
процесот на филтрирање. Во исто време ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, кои може да влијаат на 
мирисот и вкусот на водата. Алкалната вода го поддржува регулирањето на киселинско-базната рамнотежа во човечкото тело и е важна за општата 
благосостојба на организмот.

2 pack 1049

Кертриџот на BWT за мека филтрирана вода Екстра филтер е специјално дизајниран за третирање многу тврда вода. Со ова безбедно намалување на тврдоста 
на водата вашите апарати за домаќинство се заштитени од наноси од бигор. Уште повеќе, специјално развиениот филтер исто така ги намалува тешките 
метали (како што се олово и бакар) и супстанции како што се хлор, кои можат да влијаат на мирисот и вкусот. Резултатот е трансформација на водата од 
чешма во сензација за вкус со врвен квалитет

3 pack 1099

6 pack 1839

12 pack 3379



Минерализирана Вода 
со Магнезиум

Тврда Вода
(h)

Тврда Вода ll
(ITA)

Мека Вода
(s)

Мека Вода
(8 Недели) 

Препорачана цена со вклучен 
ДДВ 18%

814568-A 814338-A
9022001903594 9022001902566

814134-A 814564-A 814334-A 814597-A
9022001901033 9022001903600 9022001901088 9022001903693

814135-A 814565-A 814335-A 814596-A
9022001902337 9022001903587 9022001902382 9022001903709

Кертриџот за филтри за минерализирана вода BWT со магнезиум ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, 
кои може да влијаат на мирисот и вкусот на водата. Уште повеќе, тој нуди оптимална заштита од бигор, истовремено збогатувајќи ја водата со вредни 
минерали од магнезиум. Оваа дополнителна минерализација со магнезиум го подобрува вкусот за да се направи филтрирана вода, како прв избор за 
сладокусците, но исто така, прв избор кога станува збор за вода за правење на чај и кафе.

ПРОМОЦИИ

2+1 pack 919

3+1 pack 1229

Овластен дистрибутер на БВТ за Македонија: Енекс Грoуп Инженеринг
Улица Брадфортска 2/2-4, 1000 Скопје 
Телефон за контакт: 02 512 8887, contact@eneks.mk

5+1 pack 1839


