Устройствата АкваКАТ се под ират в
зависимост от приложението, де ита,
де елината на тръ ите и дължината
на тръ ния път

за студена и топла вода
®

®

AquaKat - S
за чешми

3

0,2 m /ден

AquaKat® - 1"
2 m3/ден
за апартаменти, вили,
малки производства

®

AquaKat - 8+ / разширител

черупка

®

3

®

3

AquaKat - L
3 m /ден
за малки хотели, ресторанти, къщи, резервоари

AquaKat - XL 6 m /ден
за големи хотели, ресторанти, малки ферми,
големи къщи и вили

черупка

AquaKat - 8+
от 170 m3 до 1800 m3/ден
земеделие, индустрия,
животновъдство, хотели

AquaKat® - 2"
12 m3/ден
земеделие, индустрия,
животновъдство,
големи къщи и вили

aquakat.info

AquaKat®
Витализираща
алуминиева утилка
600ml

AquaKat®
NO DROP
NEW BG LOGO
Витализиращо
алуминиево фолио

М +359 899 17 10 90
Т + 359 52 65 75 75
Е oﬃce@aquakat.info
Аквакат-България

Ø75мм

aquakat.info

- съживява водата от чешмата!
Структура на АкваКАТ
устройство
Витализация на водата с АкваКАТ
– Изворна вода от чешмата!

¤ подо рява спосо ността си за а сор иране,
¤ подо рява вкуса си, става ез мирис,

в кухнята
хотели
и ресторанти

¤ става по-приятна на допир,
¤ става защитена от ръжда и котлен камък,
¤ изтрива се негативната информация.

Какво е възможно и какво не
при витализацията с АкваКат?
Постижимите промени, доказани в
експерименти и докладвани от ползватели
на устройствата са:
¤ прясна, приятно мека питейна вода,
¤ освежаващо и енергизираща вода при къпане,
¤ по-до ър вкус и по-трайни храни и напитки,
¤ повишена разтворимост,
¤ предпазва от котлен камък и ръжда,

хля о
производство

АкваКат е постоянен трансмитер на записани
честотни про и :
¤ на кислорода - за активиране на аеро ните процеси,
¤ на извора на река Ганг - свръхчиста изворна вода,
¤ на извора Лурд - естествен лече ен извор,
¤ на лимонената киселина - за повлияване върху
варовиковите кристали,
¤ на минерали.

животновъдство

Изворната вода е течен кристал с хексагонална
структура. Само 4% от водопроводната вода е
структурирана. Устройствата АкваКат я променят до
100%, възстановявайки физическите качества на
изворната вода в итовите и промишлени водопроводи. Устройствата не предполагат прекъсване на
съществуващия тръ ен път - клипсват се или се завиват
за него последни - след всички други устройства за
водоподготовка - филтри, омекотители, о ратна
осмоза.

Течащата до устройството вода приема
резонансно излъчваните честоти и моментално
променя поведението и структурата си, вследствие
на което:

¤ става по-здравословна,

земеделие

Какво значи витализиране на водата
и какво го налага?

Слоеве памук

Корпус от
лагородна стомана
Слоеве алуминий
със записани честоти

в анята

Швейцарската технология за витализация на вода
и течности АкваКат е технология сво одна енергия,
действаща на принципа на резонанса. Тя съществува
от 1981 година и се основава на откритията на Никола
Тесла, Вилхелм Райх, Виктор Шау ергер и Валтер
Горенфлос и оргонната иофизика. Усилването на
гравитационното поле на Земята, с ъчетано с
изо ретяването на високотехнологичния процес на
записване на под рани хармонични честоти върху
кристалната решетка на алуминиево фолио прави
устройствата АкваКат универсално приложими и
езусловно действащи.

Как протича процеса на витализация и какво постигаме с него?

¤ повече топлоотдаване от радиаторите.

Не можем да очакваме:
¤ промяна на химичните показатели,
¤ отстраняване на замърсителите и вредните вещества,
¤ отстраняване на котления камък и леда,
¤ отстраняване на отлаганията по тръ ите.

АкваКАТ витализира водата, където е нужно!

