
 
 

 
 

ČISTÁ VODA, 
ZDRAVÝ ŽIVOT 
PRŮZRAČNÁ PITNÁ VODA 
Z ČISTÝCH ROZVODŮ 

 
 
 
 

DAXTRO® EMTAP® účinně chrání vaše vodovodní potrubí a 
odstraňuje nežádoucí usazeniny. 
• Bez filtrů, bez solí a bez chemikálií. 
• Funguje se všemi materiály 
• Snadná instalace 
• Nevyžaduje údržbu 
 

  



NEPŘÍTEL V MÉM 
VODOVODNÍM POTRUBÍ 

Vodní kámen, rez a řasy kontaminují vodu, 
což škodí našemu zdraví i domácím 
spotřebičům. 

 
 
DAXTRO® EMTAP® Home Line spolehlivě likviduje 

KOROZI 

Koroze kovového vodovodního potrubí a šroubení 
Kovové vodovodní potrubí bývá s přibývajícím stářím často napadeno 
korozí. Pitná voda unáší částečky rzi a ucpává filtrační sítka a 
armatury. 

VODNÍ KÁMEN 

Usazený vodní kámen zkracuje životnost vašich vodovodních 
rozvodů 
V nerezovém a plastovém potrubí se během času vytvářejí usazeniny 
vodního kamene. To se týká zejména rozvodů teplé vody. Dochází k 
tomu však i u rozvodů vody studené. 

Vodní kámen spotřebovává energii a zkracuje životnost 
spotřebičů 
Hromadění vodního kamene snižuje účinnost a zvyšuje energetickou 
náročnost spotřebičů, jako jsou rychlovarné konvice, pračky nebo 
radiátory. Kromě toho dochází ke zkracování jejich životnosti. 

Vodní kámen způsobuje nepěkné skvrny a stopy 
Ošklivé skvrny vodního kamene na obkladech a armaturách vyžadují 
pravidelné a časově náročné čištění. Často se používají agresivní 
čisticí prostředky, které poškozují povrchy a životní prostředí. 

Vodní kámen coby živná půda bakterií 
Usazený vodní kámen tvoří živnou půdu pro nežádoucí bakterie. S 
přibývajícím zanesením vodním kamenem se zvyšuje nebezpečí 
kontaminace pitné vody. 

ŘASY 

Jsou zpravidla zdravotně nezávadné, bývají však nechutné 
Řasy prosperují, mají-li dostatek světla, vody a živin, a usazují se ve 
vodních filtrech, vázách na květiny, akváriích a bazénech. 
„Červené řasy“ vytvářejí povlaky zejména na vodovodních bateriích, v 
umyvadlech a v zásobnících pitné vody. 
  



NAŠE ŘEŠENÍ 
 
 
Patentovaný systém DAXTRO® EMTAP® 

spolehlivě chrání celý váš systém 
vodovodních rozvodů. 

Pitná voda jako alternativa minerální vody 
Člověk je ze dvou třetin tvořen vodou. Zdravá pitná voda je proto nejdůležitějším 
základem života a nejvýznamnější životní potřebou. 

Osvěžující čistá voda přímo z vodovodního kohoutku představuje skutečnou alternativu 
minerální vody. K tomu je však základním předpokladem čisté potrubí bez nežádoucích 
usazenin. 

Vyřešte jádro problému 
Systém DAXTRO® EMTAP® odstraní existující usazeniny a ochrání váš systém 
vodovodních rozvodů před novým znečištěním. 

Patentovaný systém s vynikající účinností 
Patentovaná technologie EMTAP® vysílá do vodovodního potrubí určité frekvence, které 
rozvinou svůj účinek v celém vodovodním systému a ochrání potrubí bez použití 
chemikálií, filtrů či solí. 
Instalace tohoto systému je snadná a systém funguje s rozvody z jakéhokoliv materiálu. 

Ekologické a ekonomické řešení 
Praktické zkoušky dokládají, že DAXTRO® EMTAP® dosahuje stejných výsledků, jako 
provozně nákladné chemické metody. Tento systém navíc zachovává přirozené složení, 
hodnotu pH a čerstvou chuť pitné vody bez úbytku minerálních látek. 
  



INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ 
VAŠICH POTŘEB 
Vhodný systém pro každé použití. 
 
 
 
 
Řada Home Line 
(Clean, Classic, Premium) 
 
Působí spolehlivě proti usazování vodního 
kamene, rzi a řas. Dodává se ve třech 
velikostech vhodných pro obytné vozy, 
byty, rodinné domy, komerční budovy a 
průmyslové objekty. 
 

 Řada Professional Line 
(Pure, Care, Health) 
 
Verze řady Professional Line zahrnují 
všechny funkce verzí Home Line, jsou však 
výkonnější a mají další užitečné funkce. 
Současně tyto produkty aktivně chrání před 
škodlivými bakteriemi a efektivně likvidují 
bakterie rodu Legionella. Tyto přístroje jsou 
obzvlášť vhodné pro kadeřníky a salóny 
krásy, hotely, wellness a lázně, domovy 
důchodců a nemocnice, ale také pro veřejné 
instituce, školy a plavecké bazény. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAXTRO® je kvalitní švýcarský produkt s 5letou zárukou. 
 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte: 

BIBUS AG 
Allmendstrasse 26 
8320 Fehraltorf 

Matthias Güttinger 
Tel. +41 44 877 50 39 
mag@bibus.ch 
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