
                                                      

Řešení pro úpravu vody a redukci vodního kamene 

Dodávaná voda není vždy úplně čistá a obsahuje spoustu mechanických nečistot, vysoké množství 

minerálů, ale i chlor a další látky, které nejsou pro lidský organismus ideální. 

Každý z Vás se již v životě setkal s problematikou usazování vodního kamene a rzi obsažené 

v distribuční soustavě pitné vody.  

Určitě víte, co takový vodní kámen a rez dokáže udělat s trubkami, vodovodní baterií, sprchovým 

koutem a koupelnou obecně, ale i s topným tělesem v pračce, myčce nebo bojleru.  

Také kávovary, americké lednice, výrobníky ledu a jiná moderní zařízení je nutno chránit před vodním 

kamenem a nečistotami obsaženými ve vodě. 

Proto Vás chceme seznámit s Iontovým polarizačním systémem IPS, který je možné instalovat pro 

celý bytový dům, jednotlivé byty, ale i restaurace, hotely a veřejné budovy. 

Zařízení IPS Industry BlueLine a IPS Kalyxx BlueLine pracují na fyzikální bázi, kdy pomocí ionizace 

dochází ke změně struktury minerálů obsažených ve vodě a lze tak redukovat tvorbu vodního 

kamene až o 76 % a to bez jakéhokoliv externího zdroje energie. 

Voda, která protéká tělesem, vytváří s elektrodami 

galvanický mokrý článek. Při protékáni vody mezi 

elektrodami dochází k jevu, při kterém soli vápníku, 

hořčíku, a železa v podobě uhličitanů, síranů a chloridů, 

disociují na hydroxidy. Výsledkem je, že kationty 

ztrácejí schopnost vytvářet krystalické nánosy.  

Tyto uhličitany se sice vytváří dále, ale už jen v podobě 

měkkých částic – Aragonitu.  

Aragonit je měkká forma minerálů, která nevytváří vodní kámen.                                                           

Voda je po průchodu přes IPS ionizovaná po dobu 24 až 72 hodin.                                                   

Realizace pro 55 bytů Pardubice. 

  



A co nabízíme? 

Zařízení IPS Vám navrhneme na míru, dle Vašich dispozic a potřeb. 

Sestavy včetně předfiltrací jsme schopni připravit pro osazení na jakýkoliv potrubní systém. 

V případě zájmu zajišťujeme poradenství zdarma, prodej i montáž. 

Na základě požadavku Vám nabídneme filtry na do filtrování vody a zajistíme jejich montáže. 

 

Víte kolik nečistot je obsaženo v distribuční síti pitné vody? 

Toto je realita!!! 

Voda je přes veškeré snahy vodáren znečišťována 

přímo v hlavních rozvodech distribuční sítě – 

vodovodní řád. 

Na celém území české republiky jsou hlavní rozvody 

provedeny v litinových rourách, které jsou uloženy 

v zemi 60, ale i 80 let. Z těchto se uvolňuje velké 

množství rzi, ale také mnoho jemných částí železa a 

jiných nečistot, které v kombinaci s vodním kamenem 

postupně ničí Vaše spotřebiče, vodovodní baterie atd. 

Filtry znečištěné po 90 dnech na řádové vodě!!! 

 

Ve sklenici natočené vody moc nečistot nenajdeme, ale každý si určitě vzpomene jaká teče voda po 

odstávkách vody. S tímto Vám bohužel konvice typu Brita i přes svou oblíbenost nepomohou. 

Chcete tuto vodu bez úpravy nadále pít? Dávat svým dětem a blízkým? Snižovat životnost všech 

zařízení v domácnosti? 

Pokud jste odpověděli NE, kontaktujte nás a my vymyslíme řešení do sklepa, technické místnosti, ale 

i do bytů a stoupaček. 

 

                 



 

      

 

Pokud Vás výše uvedené problematiky a jejich řešení oslovily, kontaktujte nás a my Vám rádi 

vymyslíme řešení na míru. 

Více informací naleznete na našich internetových stránkách Aquatopshop.cz a Filtrynavodu.eu 

Nebo nás kontaktujte: 

Tel: 602232772 

Email: info@aquatopshop.cz , info@filtrynavodu.eu  
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