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TWÓJ PROBLEM 

Zacieki na armaturze łazienkowej i ciężki do usunięcia osad 
w czajniku to najczęściej zauważalne skutki użytkowania wody 
o wysokim stopniu twardości. Problem ten występuje na tere-
nie całej Polski w różnym stopniu i jest niezwykle dokuczliwy. 
Jak skutecznie walczyć z twardą wodą?

NASZE ROZWIĄZANIE 

Z nawet bardzo wysokim stopniem twardości wody bez pro-
blemu poradzi sobie kompaktowy zmiękczacz wody Ecoperla 
Toro. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu najlepszego złoża 
filtracyjnego oraz ustawień Ecoperla Perfect System. 

INFORMACJE OGÓLNE

Kompaktowy zmiękczacz wody wyprodukowany na terenie 
Europy. Jego wyróżnikiem jest nowoczesność i funkcjonal-
ność. Ecoperla Toro to nie tylko niezwykły wygląd, ale przede 
wszystkim optymalna wydajność filtracji przy zachowaniu 
niskich kosztów eksploatacji. Ogromną zaletą jest nietypowa 
budowa umożliwiająca łatwy montaż.

TORO
ECOPERLA

BUDOWA

• Estetyczna, nowoczesna, opływowa obudowa wykonana 
z trwałego tworzywa sztucznego 
• Wymiary obudowy oraz konstrukcja pozwalają na łatwą 
instalację nawet w wąskich wnękach 
• Zdecydowano się na odseparowanie butli ze złożem od 
zbiornika na solankę (to rozwiązanie znacznie ułatwia montaż 
oraz zapobiega kontaktom roztworu solanki z butlą)
• Panel sterujący umieszczono na górnej pokrywie zmiękcza-
cza (wyświetlacz posiada funkcję podświetlenia)
• Klapa zbiornika na sól została umieszczona na zawiasach  
(jest to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie, dzięki któremu 
nie trzeba za każdym razem zdejmować pokrywy)
• Mieszacz do regulacji ostatecznego stopnia twardości wody
• Wbudowany zawór obejściowy Bypass

CO WEWNĄTRZ? 

• Głowica sterująca dopasowana specjalnie do tego modelu 
zmiękczacza wody
• Najlepsza na rynku monosferyczna żywica jonowymienna
• Regeneracja odbywa się przy udziale przepływu przeciw-
prądowego
• Zmiękczacz posiada zabezpieczenia w formie pływaka oraz 
kolanka przelewowego
• Innowacyjne ustawienia Ecoperla Perfect System
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NOWOCZESNY STYL 
ZMIĘKCZANIA WODY 

Ilość złoża 20 l 35 l

Wysokość 85 cm 118 cm

Szerokość 35 cm 35 cm

Głębokość 57 cm 57 cm

Zużycie soli 
na regenerację 2,4 kg 3,8 kg

Zużycie wody 
na regenerację 130 l 160 l

Maks. zalecany 
przepływ roboczy 2 m3/h 2,4 m3/h

Przyłącze 1" 1"

Temperatura 
(min/max) 2/48 °C 2/48 °C

Ciśnienie 
(min/max) 2,5/6 bar 2,5/6 bar 


