
www.vulcan.cz

Příklady využití
► Hotely a turistická letoviska

► Restaurace a kuchyně

► Wellness Centra

► Plavecké bazény

► Potravinářství

► Chladící věže

► Golfové resorty

► Campy

► Sportovní střediska

Pohostinské odvětví se 
každodenně potýká s velkou 
spotřebou vody. V restauracích 
a kuchyních je třeba pitné 
vody především pro přípravu 
jídel. Kromě toho, prádelny, 
bazény, topící a chladicí sy-
stémy, představují pouze pár 

příkladů, kde všude je v ho-
telích třeba velkého množství 

kvalitní vody.

Výhody přístroje Vulcan 
►	 	Omezuje	usazeniny	vodního	kamene	v	potrubním	

systému

►	 	Delší	životnost	a	zlepšení	výkonu	přístrojů	a	
spotřebičů

►	 	Úspora	času	a	práce	při	úklidu

►	 	Úspora	nákladů	na	vytápění

►	 	Omezení	nutných	servisních	prohlídek	ohřívačů	
vody,	praček,	apod.

►	 	Úspora	mýdel	a	čisticích	prostředků

►	 	Jemnější	ručníky	a	ložní	prádlo

Vulcan je ekologickou alternativou úpravy vody oproti běžným 
změkčovačům, bez použití solí a s využitím v pohostinství

Kuchyně	 v	 restauracích	 se	 často	 musejí	 potýkat	 s	
usazováním	 vodního	 kamene,	 množením	 bakterií	 a	
nepříjemným	 zápachem.	 Mnoho	 studií	 prokázalo	 po-
zitivní	účinek	Vulcanu	na	kuchyňská	zařízení,	 jako	 jsou	
výrobníky	ledu	či	lapače	tuků.	Obrázky	a/b	ukazují	lapač	
tuků	bez	a	při	použití	úpravy	vody.	Jelikož	Vulcan	pracuje	
bez	přidaných	chemikálií,	zachovává	vodě	její	přirozenou	
chuť	a	zároveň	omezuje	tvorbu	vodního	kamene.	Nabízí	
Vám	 tak	 dlouhodobé	 řešení	 problému	 bez	 zbytečných	
nákladů	a	oprav.

a)	bez	Vulcanu

b)	se	zařízením	Vulcan

Fyzikální úprava vody
Využití	v	pohostinství

Proti	vodnímu	kameni	a	rzi
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Reference na zařízení Vulcan z hotelů a restaurací

„… Po velmi krátkém čase 
uvedení; do provozu jsme 
si všiml, že na výrobníku 
ledu se usazuje silná vrstva 
vodního kamene, která šla 
odstranit jen velmi pomalu, 
což nás značně zdržovalo. 
Proto jsme se rozhodl insta-
lovat jednorázové filtry, je-
jich životnost je však značně 
omezena a jsou tedy velmi 
neekonomické. 

Rozhodli jsme se tedy insta-
lovat Vulcan 5000 a vodní 
kámen, který se hromadil 
hlavně okolo drtiče ledu, je 
nyní možné snadno setřít, 
jelikož má podobu jemného 
prášku…“

Hospitality	-	CZ		04/2012

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

Společnost	CWT	poskytuje	svým	zákazníkům	
zdarma	nálepky,	které	pak	mohou	umístit	ve	
svých	zařízeních,	a	dát	tak	svým	hostům	naje-
vo	zájem	o	stav	životního	prostředí.

Dejte najevo svůj zájem o životní prostředí

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

Ve	snaze	snížit	náš	dopad	na	životní	prostředí,	
používáme	v	našem	hotelu/restauraci	ekologicky	
šetrnou	technologii	pro	úpravu	vody.

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

Kvalita - Made in Germany
 ►	 Výrobce	Christiani	Wassertechnik	GmbH	(CWT)	Berlin
 ►	 Více	než	30	let	zkušeností	s	fyzikální	úpravou	vody	
 ►	 Více	než	500.00	spokojených	zákazníků	po	celém	světě
 ►	 Rozšířený	ve	více	než	50	zemích	světa

MADE	IN

GERMANY

Proti	vodnímu	kameni	a	rzi
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GERMANY

Vulcan - proti vodnímu kameni a rzi

Vulcan	je	ekologický	systém	úpravy	vody,	který	chrání	

potrubí	a	ostatní	zařízení	proti	vodnímu	kameni	a	rzi.

►	 Ekologické	řešení	bez	použití	chemikálií

►	 Omezení	již	existující	vrstvy	vodního	kamene

►	 Prodloužení	životnosti	přístrojů	a	ostatních	zařízení

►	 Důležité	minerály	zůstanou	ve	vodě	zachovány

►	 Dlouhá	životnost	–	masivní	akrylátový	kryt

►	 Bezúdržbový	provoz

►	 Desetiletá	mezinárodní	záruka
Vulcan	S25

 
►	 Snadná	instalace	bez	nutnosti	řezání	trubek	

►	 Pro	průměry	potrubí		1/2“		až	20“	

►	 	Účinkuje	na	potrubí	ze	všech	typů	materiálů:	
železo,	měď,	plast,	nerez,	PVC,	potrubí	ze	
sloučenin,	PE-X,	atd.

Kostečka	Group	spol.	s	r.o.
Borského	1011/1,	152	00	Praha	5
tel.:	+420	251	810	728


