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Przykłady zastosowań
► hotele i pensjonaty 

► restauracje i punkty gastronomiczne

► centra odnowy biologicznej 

► baseny i pływalnie 

► przetwórstwo spożywcze 

► wieże chłodnicze 

► pola golfowe 

► pola kempingowe 

► obiekty sportowe

Branża gastronomiczno – hotelarska 
zużywa każdego dnia duże ilości 

wody. 

Restauracja potrzebuje dobrej  
jakości wody pitnej do przygo-
towywania posiłków i napojów. 
Usługi pralnicze, baseny, spa, 
ogrzewanie, klimatyzacja to tylko 

kilka przykładów wykorzystania 
wody w biznesie hotelowym.

Korzyści, jakie daje Vulcan

►	 	zmniejszenie	pokładów	kamienia	i	udrożnienie	instalacji	
sanitarnej

►	 	dłuższy	czas	pracy	i	poprawa	wydajności	urządzeń	do	
czyszczenia

►	 redukcja	czasu	sprzątania	i	jego	kosztów

►	 redukcja	kosztów	ogrzewania	obiektu

►	 	mniejsza	częstotliwość	serwisu	urządzeń	i	wyposażenia	AGD		

►	 	znaczne	oszczędności	środków	czyszczących	i	piorących

►	 Miękkie	ręczniki	i	pościel

Vulcan to całkowicie ekologiczny system uzdatniania wody, bez użycia soli 
i innych środków chemicznych 

Kuchnie	w	restauracjach	często	mają	problemy	z	kamiennymi	

osadami,	nieprzyjemnymi	zapachami,	są	siedliskiem	bakterii.	

Badaniach	naukowe	potwierdzają	skuteczność	impulsowego	

systemu	Vulcan	w	technice	kuchennej	(kostkarki	do	lodu,	se-

paratory	tłuszczu,	urządzenia	kuchenne,	sprzęt	AGD).

Zdjęcia	a/b	pokazują	separator	tłuszczu	przed	i	po	zastoso-

waniu	Vulcana.	Vulcan	zmniejsza	ilość	kamiennych	osadów.	

Oferujemy	 trwałe,	 bezobsługowe	 rozwiązanie,	 bez	 dodat-

kowych	kosztów	eksploatacji	i	konieczności	serwisu.

a)	Bez	uzdatniania	

b)	Uzdatniono	metodą	Vulcan

Fizyczne uzdatnianie wody
Gastronomia,	turystyka,	hotelarstwo	

Sposób	na	kamien	i	rdzę	
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Vulcan – referencje hoteli i restauracji

“... Po	 krótkim	 czasie	
zauważyliśmy,	 znaczną	
ilość	wapiennego	osadu	na	
maszynie	do	wyrobu	 lodu.	
Usuwanie	 go	było	 niezwy-
kle	czasochłonne,	kawałek	
po	 kawałku.	 Aby	 uniknąć	
kamienia	 zamontowaliśmy	
filtr	wody.	

Czas	 żywotności	 	 takiego	
filtra	jest	dość	krótki,	więc	
wymiana	i	konserwacja	ge-
neruje	znaczne	dodatkowe	
koszty.	 Zainstalowaliśmy	
Vulcan	5000	 i	 kamień	wa-
pienny,	który	gromadzi	 się	
zwłaszcza	 maszynie	 do		
lodu	 teraz	 w	 formie	 drob-
noziarnistego	 pyłu	 jest		
łatwy	do	usunięcia	...“
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Leopoldstr. 120 • 80802 MUENCHEN • GERMANY

Christiani Wassertechnik GmbH
Heinrich-Heine-Straße 15
52249 Eschweiler      

Re: physical water treatment unit Vulcan S 100

Munich, November, 9th 1995

Dear Mr. Christiani,

We are pleased to inform you that the water treatment     unit has been working perfectly 
and to our full satisfaction ever since its installation in july 1995.      

Only a short time after that we observed that we no longer needed acetic or asorbic acid in 
order to clean the perlators and shower heads in out hotel, which has more than 65 guests 
rooms, since the chalk that builds up now is no more than a layer which is easy to wipe off. 
Due to the fact that the efforts employed at maintaining the sanitary facilities can be kept to 
a minimum, and resulting from the smaller electricity consumption, we are able to econo-
mise. Simultaneously, we also make an active contribution to environmental protection by 
renouncing on aggressive cleansing agents.

We are glad to own a water treatment unit that is compatible with the environment and 
which renders the optimum outpup at low running costs (approx. 10 € on electricity costs/
year). Moreover, this unit has finally provided us the solution to a problem we had been 
confronted with day by day and which was difficult to put up with.

Given our satisfaction it will allways be a pleasure for us to recommend your company 
and your produc to other clients.

Sincerely yours

Horst Schneider
Director

CWT	 zapewnia	 dostarczenie	 naklejek,	 które	
można	 umieścić	 w	 pokoju	 hotelowym,	
informującą	 gości,	 że	właściciel	 obiektu	 pro-
wadzi	swoją	działalność	dbając	o	środowisko	
naturalne.

Pokazanie twojej troski o środowisko

In	an	effort	to	minimize	our	impact	on	the	environ-
ment,	the	water	in	our	hotel/restaurant	is	treated	
with	eco-friendly	water	treatment.

W	celu	zminimalizowania	negatywnego	wpływu	na	
środowisko,	woda	w	naszym	hotelu	/	restauracji	
jest	uzdatniana	wyłącznie	metodą	ekologiczną.	

In	Rücksicht	auf	die	Umwelt,	ist	das	Wasser	in	
unserem	Hotel/Restaurant	mit	umweltfreundlicher	
Wasseraufbereitung	behandelt.

Christiani	Wassertechnik	GmbH	(CWT)
Köpenicker	Str.	154	|	10997	Berlin	|	Germany
Phone:	+49	(0)30	-	236	077	80

M A D E  I N

G E R M A N Y

Jakość - Made in Germany
 ►	 Autorski	patent	Christiani	Wassertechnik	GmbH	(CWT)	Berlin
 ►	 Ponad	30	lat	doświadczenia	w	uzdatnianiu	wody
 ►	 Ponad	150,000	zadowolonych	klientów	na	świecie
 ►	 Technologia	stosowana	w	ponad	40	krajach	 Sposób	na	kamien	i	rdzę	

M A D E  I N

G E R M A N Y

Vulcan - broń przeciw kamieniowi i rdzy

Vulcan	 jest	 przyjaznym	 dla	 środowiska	 urządzeniem	

które	 chroni	 twoje	 rury	 i	 wyposażenie	 domu	 przed		

kamieniem	i	rdzą.	

	
►	 	Ekologiczne	rozwiązanie	bez	użycia	środków	

chemicznych	

►	 Redukcja	kamienia	nagromadzonego	w	rurach

►	 Maximum	żywotności	urządzeń	AGD		w	domu

►	 Ważne	dla	życia	minerały	pozostają	w	wodzie	

►	 Trwałość	–	wszystkie	elementy	zatopione	w	akrylu		

►	 10	lat	międzynarodowej	gwarancji	
Vulcan	S25

 

►	 Urządzenie	bezobsługowe

►	 Łatwa	instalacja	bez	cięcia	i	odkręcania	rur		

►	 Produkowane	dla	rur	o	średnicy	od		1/2“		-	20“		pi

►	 	Działa	na	rurach	z	każdego	materiału	-	stal,	miedź,	
tworzywa,	rury	wielowastwowe


