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Бъдещето на питейната вода
Технологията АкваКат се основава на биорезонанса.
Всеки от продуктите се състои от три компонента:
информационен носител - алуминий;
основна енергия - енергията на гравитационното поле;
честотна информация, с която е зареден - както
при запис на музика върху компакт диск.

“Варна Пласт” ООД притежава изключителните права
върху продуктите с марка АкваКАТ за България.

Високата ефективност на продуктите се дължи на честотите, носещи информация, с която са заредени.
Подборът на тези честоти е специфичен в зависимост
от приложението - за растения, животни, вода, като те
могат да бъдат и комбинирани.
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Изворна вода за дома,
селското стопанство и
индустрията

АкваКат е иновативна система, която е щадяща по
отношение на ресурсите и същевременно гарантира
висока ефективност.
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Вашата чешмяна вода вече е изворна!
ПОЛЗИ ОТ УПОТРЕБАТА

Продукт и приложение

Записана честотна проба на

Активира специфичното действие на

Стабилизира твърдостта и хомогенизира
варовика.

Aqua Kat - студена вода
Thermo Kat - топла вода

Изворът Лурд, Франция
Река Ганг
Лимонена киселина
Кислород

Високо качество на водата
Високо качество на водата
Влияние върху варовиковите кристали
Аеробни процеси

Повишава разтворимостта и подобрява вкуса.
Изтрива вредната информация.
Образува предпазен слой в тръбите на
водопроводната система.

ПРОДУКТЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА

домакинствата		

селското стопанство

Осезаемо енергизира водата, като я
структурира.

промишлеността

хотелиерството

басейни и SPA		

ресторантьорството

КАК ДЕЙСТВА И КАКВО АКТИВИРА?

слоеве от алуминий, които излъчват записаните
резонансни честоти
слоеве памук
Калцитът е
превърнат
в арагонит
след
монтажа на
AquaKat!
Тест за наличие на варовик във водата

Виж повече на aquakat.info

Наличие на ръжда и бактерии в отоплението
преди

след

монтаж на
циркулационно
устройство ThermoКat

монтаж на устройство
AquaKat след водомера

Каталожен
номер

Видими са
големите
кристали
калцит
преди
монтаж на
AquaKat.

Ефектът на устройството се основава на принципа на
резонанса, като излъчва честотни вълни, които във
водата водят да възникване на посочените по-горе
промени. Монтира се до водопроводните тръби или
тръбите на парното, като се клипсва за тях.
Няма никакъв консуматив и е практически вечно.
Състои се от три компонента:
корпус от неръждаема стомана

Видове устройства за витализация на
водопроводна и циркулационна вода

520A9

AquaKat® - S - чешма - до 0,20м3/ден

521A9

AquaKat® - M - 20м тръби - 0,75м3/ден

522A9

AquaKat® - L - 80м тръби - 3м3/ден

523A9

AquaKat® - XL - 240м тръби - 6м3/ден

525A9

AquaKat® - 2” - 12м3/ден

524A9

AquaKat® - XXL - 30м3 /ден

980A9

Water unit (2 AquaKat®XXL) - над 60м3/ден

540А9

Aqua Flow® - душ

510A9

ThermoKat® - М - бойлер и отопление 0,5м3/ден

511A9

ThermoKat® - L - бойлер и отопление 1,5м3/ден

