ENGEDJÜK KI A VIZET
A PALACKBÓL
Világviszonylatban is élen járunk palackosvíz-fogyasztásban, miközben a csapvíz minősége
kiemelkedő. A BWT (Best Water Technology) itthoni vezetője szerint a tudatos vízfogyasztásra, az
innovatív vízkezelő technológiákra és az ezzel kapcsolatos edukációra mindennél nagyobb szükség
van. A cég legutóbb a „Vízlelőhely” kampánnyal mutatta meg, hogy a technológia, az ötlet és a
közösség hogy ér össze.

„Vízlágytóinknak köszönhetően a háztartási gépeket megóvjuk a vízkő okozta
meghibásodásoktól, ezáltal
élettartamuk megnőhet. A
zuhanyzó falát nem csúnyítja
el annyi vízkőlerakódás (és
így kevesebb vegyszert kell
használni takarításkor), de
még ahhoz is hozzájárulhat,
hogy a bőrünk is megőrizhesse puhaságát, bársonyos
tapintását” – mondja a szakember.
Kevesen gondolnák, de csak
a fűtőszálra lerakódott vízkő
is számos, a környezet szempontjából negatív közvetett
hatást rejt magában: nem
elég, hogy rövidülhet az élettartama a gépnek és emiatt
újat kell venni, vagy többet
kell szervizelni, de például
csökken a fűtőszál hatásfoka,
ezáltal a gépek több energiát
fogyasztanak a megfelelő hatásfok eléréséhez, amit meg
kell termelni.
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etró Gyula, a BWT
ügyvezetője már
több évtizeddel
ezelőtt szembesült
a vízgazdálkodás
és vízszűrés fontosságával,
hiszen családjával együtt
évekig Nigériában élt és dolgozott, ahol máig nem magá-

tól értetődő, hogy az otthonok
és a vállalatok számára van
megfelelő minőségű víz. „Amikor aztán a 90-es években
hazajöttem, már volt afﬁnitásom ahhoz, hogy céges szinten
elkezdjek a vízzel, a vízkezeléssel komolyabban foglalkozni. Az elsők között voltam, aki

itthon ezzel foglalkozó céget
alapított, ipari berendezéseket
készítettünk, és szépen fejlődtünk” – meséli. Ezt a céget
vásárolta fel később a BWT, de
továbbra is Petró Gyula maradt az itthoni vezető.
A takarékos és tudatos vízfogyasztást elősegítő techno-

lógiák terén a BWT többévtizedes tapasztalattal bír. A
folyamatos innovációnak köszönhetően a háztartások ma
már minden vízzel kapcsolatos problémára találhatnak
választ, ebben Petró Gyula
vezetésével a BWT hazai leányvállalata élen járt itthon.

„A magyar lakosság jó része
még nem értékként, hanem
kiapadhatatlan természeti
erőforrásként tekint a vízre”
– mondja Petró Gyula, amikor arról kérdezzük, menynyire tudatosak hazánkban
vízfogyasztás szempontjából.
„Magyarország abban a különleges helyzetben van, hogy
sok és jó minőségű édesvíztartalékkal rendelkezik, európai viszonylatban olcsónak
számít a csapvíz, így a vízzel
való takarékoskodás sokáig
nem volt szempont.” Mindezek mellett pedig a világon
is élen járunk az egy főre jutó
a palackozosvíz-fogyasztásban, ami pedig nagy mértékben terheli a környezetet:
nemcsak maga a műanyag
hulladék, de annak szállítása, logisztikája is. „Az elmúlt
években azonban megfigyelhető egyfajta pozitív trend
is, egyre többen hordanak
magukkal kulacsot, amelybe
sok esetben szűrt vizet tölte-
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nek és több cég (köztük mi is)
áll át »palackmentes« működésre.” A BWT-nek van is egy
ehhez kapcsolódó Vízlelőhely
nevű kampánya és applikációja: segítségével feltérké-

„A MAGYAR LAKOSSÁG
JÓ RÉSZE MÉG NEM
ÉRTÉKKÉNT, HANEM
KIAPADHATATLAN
TERMÉSZETI
ERŐFORRÁSKÉNT
TEKINT A VÍZRE.”

pezhetők azok a kávézók és
éttermek, ahol ingyenesen újratölthetők a kulacsok szűrt
vízzel, a BWT pedig emellett minden feltöltés után 1
forintot adományoz a Lámpás
’92 nevű, fogyatékkal élőket
segítő alapítványnak.

SZEMÉLYRE SZABOTT
MEGOLDÁSOK
„Ma a csapvíz minősége az
ország szinte egész területén
jó, de például a társasházak
elöregedő vezetékrendszere
okozhat problémákat: ilyenkor nehéz és költséges a

teljes rendszer felújítását keresztülvinni. Egyszerűbb, ha
lakáson belüli BWT vízszűrők
és vízlágyítók segítségével
állítunk elő helyben optimális
vízminőséget. A készülékek
számára fontos lágyvizet mi
úgy hívjuk, selyemvíz. Konyhánkban pedig a Magnesium
Mineralizered vízszűrővel
tudjuk a helyi csapvíz élvezeti
értékét növelni, amely a szűrés után hozzáadott magnéziumot* is tartalmaz.” A szűrt,
Magnesium Minerlizered víz
nemcsak önmagában finom,
de például segíti a kávé aromáinak a kibontakozását is,
nem véletlenül használják a
World of Coffee eseményein
a baristák is a BWT vizét kávé
készítéshez.

lefonos applikáción keresztül
tehetjük meg ezt, sőt a legújabb vízlágyító készülékek
már képesek arra is, hogy
megvédjék az ingatlant egy
komolyabb csőtörés okozta
károktól. (X)
*2,5 liter, 17 német keménységű víz eseten a hozzáadott
magnézium mennyisége megközelítőleg 60 mg, amely az
ajánlott napi magnéziumbevitel
20%-a (a W HO 30 0 mg magnézium / nap előír ását figyelembe
véve)

OKOS OTTHONOK, OKOS
VÍZFELHASZNÁLÁS
A jövő pedig egyértelműen
az okos otthonok irányába
mutat, ahol a BWT a tervezéstől a kivitelezésig meg
tud adni minden segítséget.
Míg 10 évvel ezelőtt a pincébe
kellett lemenni ellenőrizni a
vízkezelő berendezések állapotát, ma már rendelkezésre
állnak azok a technológiák,
amelyek segítségével egy tewww.bwtvi[.hu

