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Fax +36 1 700 2317

HOGYAN TAKARÍTHAT
MEG 20-40%-OT
A VÍZ- ÉS
CSATORNADÍJÁBÓL?
Energiatakarékos vízadagolóval
csapoknál 12-15 liter/perc helyett ➥ 1,7 - 5 liter/perc
zuhanynál 13-20 liter/perc helyett ➥ 7 - 9 liter/perc
RC Mannesmann

vízmennyiség elegendô ideális komfortérzet mellett.

Vízmegtakarítás egy-egy csapon, zuhanyzón 40
Toilet-tartályon akár 50-60%

- 80%

ENERGIATAKARÉKOS VÍZADAGOLÓK
Az energiatakarékos vízadagolók alkalmazásával jelentôs mennyiségû ivóvizet és energiát takarítunk
meg. Felszerelésük egyszerû, a meglévô csapokat kis költséggel – 2-3 ezer forint ráfordítással –
könnyedén víztakarékossá alakíthatjuk: a jelenlegi csapvégszûrô helyére beszerelve azonnal jelentkezô
energia- és ezáltal költségcsökkentésen túl a csap használata is komfortosabbá, kényelmesebbé válik.

Német minôség, precizitás, hosszú távú költségcsökkentés
Az ÖkoEnergia Program Kft. a német R.C. Mannesmann GmbH speciális víztakarékossági termékeinek kizárólagos
magyarországi forgalmazója. Ugyanezt a minôséget választják olyan világmárkák, mint a Kludi, Grohe, Hansgrohe, Teka,
ez garantálja energiatakarékos vízadagolóink kompatibilitását a legtöbb csaphoz és zuhanyzóhoz.

Bár a minôség ugyanaz, energiatakarékosság, víztakarékosság szempontjából azonban hatalmas a különbség.

RC Mannesmann GmbH kizárólagos magyarországi képviselete www.rcmannesmann.de
ÖkoEnergia Program Kft.
H-1028 Budapest, Mikes Kelemen utca 25/B.
●

●

KIS BERUHÁZÁS – GYORS MEGTÉRÜLÉS
Tapasztalataink szerint víztakarékos adagolóink átlagos megtérülési ideje vízfogyasztástól függôen 1-9 hónap.
Vízfogyasztás a felszerelés
elôtt
után

Intézmény

Vízfogyasztás csökkenés

Interspar - Diósd
KFC - Széll Kálmán tér

244 m
159 m3

143 m
99 m3

101 m
60 m3

41,4%
37,7%

1,8 hónap
1 hónap

Széphalom Bevásárlóközpont - Társasház

185 m3

92 m3

93 m3

49,7%

2,8 hónap

Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény, Gyôr 265 m3

162 m3

103 m3

38,8%

1,9 hónap

20,0%

5,3 hónap

Idôsek Otthona, Csákvár 102 m

3

3

81,6 m

3

Beruházás megtérülési ideje

3

3

20,4 m3

A fenti intézményektôl visszaérkezett megtérülési adatok, referenciák eredeti formában megtekinthetôk honlapunkon:
www.okoenergia.com

OTTHONÁBAN IS TAKARÉKOSKODHAT
Egy négy fôs család átlagos napi vízfogyasztása 600 liter, mely energiatakarékos adagolókkal átlagosan

30%-kal csökkenthetô, budapesti vízdíjjal számolva ez éves szinten 44 ezer forint megtakarítást
eredményez, mely 7-15 ezer forintos beruházással elérhetô.

GARANCIA
Az RC Mannesmann, német minôségi víztakarékos termékekre

5 év garanciát biztosítunk.

POZITÍV JÁRULÉKOS HATÁSOK
Kevesebb elfolyó szennyvízzel védi a környezetet, a jelentôsen kisebb mennyiségû vízmelegítés következményeként
pedig csökken a CO2 kibocsátás és arányosan a vízmelegítésre használt gáz- és villanyenergia számlája is.
Nyomásfüggetlen vízadagolóink alkalmazásával az épület egészének
ÖLTÖZÔ
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vízfelhasználása kiegyensúlyozottabbá, komfortosabbá válik:
1 megszûnik… a többemeletes épületeknél, hogy az egyidejû
használat során a felsô szintekre kevés víz jut;
2 megszûnik… az átfolyás mennyiségének változása az azonos

Közüzemi
felhasználás
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Többszintes
épület
Lakossági
felhasználás
FÜRDÔSZOBA

3

csôrendszerre sorba kötött kifolyókon akkor is, ha növeljük az
üzemben lévô kifolyók számát;
3 megszûnik… a használat közbeni hirtelen nyomáscsökkenés és
drasztikus vízhômérséklet-ingadozás, ha újabb és újabb csapokat

1

nyitnak meg.

