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O SEGREDO DE UMA PISCINA DE SUCESSO

DESDE 1964

INOVAÇÃO

AquaRite Pro
®

O CONFORTO DE BANHO INIGUALADO

AquaRite® Pro significa:
UM TRATAMENTO COM SAL SIMPLES
E AUTOMÁTICO
AquaRite® Pro é um eletrolisador de sal de última geração.
Associado ao módulo Sense & Dispense, ajusta automaticamente o pH
e o cloro da sua piscina, para uma água perfeitamente doce e limpa em
todas as circunstâncias. É o produto ideal para simplificar a manutenção
da sua piscina e proteger a sua tranquilidade de espírito!

A INOVAÇÃO AO SERVIÇO DA SUA PISCINA
Equipado com uma célula TurboCell®, o AquaRite® Pro necessita apenas
de uma quantidade ínfima de sal: 3,2 g de sal por litro de água.
E uma vez tratada a piscina, o sal recombina-se para um novo ciclo:
o consumo de sal é quase nulo!

SABIA?

O cloro que vem das pastilhas emite cloraminas, os compostos químicos
arder. Extremamente puro, o cloro emitido pelo AquaRite® Pro produz mu
banho inigualado!

ADAPTÁVEL
Controlo
do cloro

A célula TurboCell® está disponível em
3 tamanhos para se adaptar a todas as piscinas.
O AquaRite® Pro é facilmente instalado em todas
as piscinas, sejam elas novas ou já existentes!
Existe na versão Low Salt (1,5 g de sal por litro
de água).

Controlo
do pH

Destruição
das algas

FÁCIL DE MANTER
O AquaRite® Pro está equipado com uma célula
de inversão de polaridade que limita a formação
de calcário nos elétrodos: o produto exige menos
manutenção e dura mais tempo!

s responsáveis pelas alergias e pelos olhos a
uito poucas cloraminas, para um conforto de
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