För dig
som inte tar
kranvattnets
kvalitet
för givet

BLUEWATER
VATTENRENARE
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Vi tar aldrig kranvattnets
kvalitet för givet

Ditt kranvatten behandlas
med en mängd olika
kemikalier för att döda
ohälsosamma bakterier
och andra mikroorganismer. Spårämnen
av till exempel klor finns
kvar i vattnet.
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Klorerat vatten kan
både lukta och smaka
illa. Ännu värre är att
rapporter har kopplat
klor i vattnet till cancer i
urinblåsan, tjocktarmen
samt bröstcancer.

I städer runt om i hela
världen står man inför
samma problem: vattenledningssystemen börjar
bli föråldrade – rören
rostar, spricker och
läcker. Vattnet kan
därför vara förorenat
när det når kranen.

I USA undersökte
Associated Press
vattenkvaliteten i 24
storstadsområden och
fann att dricksvattnet
innehöll läkemedelsrester av blatnd annat antikonvulsiva och stämningsreglerande preparat.

BLU E WAT E R R E NA R VAT T E N S O M I NG E N A NNAN
Våra kroppar består till 60% av vatten. Vatten är alltså synonymt med liv! Det är just därför vi så aktivt
jobbar för att sprida budskapet att rent vatten är en mänsklig rättighet.

I Kanada har en
granskning gjord av
TV-bolaget CBCs
hälsokanal avslöjat
att det finns spårämnen
av paracetamol, kodein,
antibiotika, hormoner och
steroider i dricksvattnet.

Vad kan vara mer naturligt än att vilja ge sin familj
det absolut bästa här i livet. Från att vi föds till att
vi blir gamla håller vatten oss vid liv. Vatten är som
bränsle för våra kroppar, det håller hjärnan skärpt,
ser till att musklerna är smidiga, smörjer våra leder,

avlägsnar giftämnen ur kroppen, ger huden lyster
och får våra ögon att glittra. Bluewater har tagits
fram för att du ska kunna ha tillgång till renare,
mer hälsosamt, friskt och naturligt vatten, direkt
ur kranen.

I Storbritannien har Royal
Society of Chemistry
funnit rester av 100
läkemedel (bland annat
från smärtstillande
medel och p-piller) i
grundvattnet och än
mer oroande, även i
kranvatten.

I kranvatten kan man
också hitta ämnen
från hygienartiklar, till
exempel hårschampo
och insektsspray, liksom
hormonstörande ämnen
som bekämpningsmedel
och syntetiska hormoner.

Enligt WHO är endast
cirka 1/3 av världens
färskvatten drickbart för
människor. Detta säger
man beror på ”ökade föroreningar från kommunalt
och industriellt avfall samt
urlakning av konstgödsel
och bekämpningsmedel
som används i jordbruket.”

Filtrera eller rena?
Traditionella filtersystem
för till exempel vattenkaraffer kan ofta inte
avlägsna föroreningar
som bly, insektsgifter
eller läkemedelsrester.

Bluewaters vattenrenare
avlägsnar kemikalier,
bakterier, virus och
giftiga metaller från
kranvattnet.
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S U P ERI OROSM OSIS™

E N UNIK OC H PAT ENT ERAD
RE NIN GS TE K N I K
Överlägsen omvänd osmos av andra generationen
Bluewater erbjuder ett banbrytande, patenterat vattenreningssystem
– SuperiorOsmosis™. Med denna reningsteknik skiljer företaget
sig från sina konkurrenter genom att leverera vattenrening på högsta
nivå, med världsledande vattenflöde och samtidigt väldigt låga nivåer
spillvatten vilket är mycket ovanligt vid traditionell omvänd osmos
(RO). Tekniken genererar 60 % renat vatten – mindre än 40 % vatten

Partikel Filtrering
>1000-10µm

Inloppsvatten

Mikro Filtrering
> 10-0.1µm

2+

Mg

2+

Mg

går till spillo. Med Bluewaters SuperiorOsmosis™-teknik återcirkuleras
vattnet i enheten. Vattnet som cirkulerar tvättar kontinuerligt
membranet för att öka både reningseffektiviteten och livslängd.
SuperiorOsmosis™ avlägsnar 99 % av alla kända föroreningar,
däribland giftmetaller, kemikalier, virus och mikroorganiska ämnen
ner till en storlek på 0,0001 mikron.
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Det patenterade SuperiorOsmosis™systemet minskar drastiskt mängden
spillvatten jämfört med traditionell
omvänd osmos (RO).

Kompakt och robust, Bluewater Pro 400 är din alldeles egna
vattenfabrik som levererar nära oändliga mängder rent vatten.
En kraftig och användarvänlig vattenrenare som hjälper både
professionella kök och hem att skapa sin egen källa till rent
vatten för matlagning, tvätt och dryck.

Njut av det marknadsledande höga
vattenflödet från kranen – Bluewater
Pro 400 har en genomsnittlig vattenproduktion på 6912 liter renat vatten
per dag.

Anpassa lösningen perfekt efter de egna behoven
Bluewater Pro 400 har en kapacitet att rena i genomsnitt 6912
liter vatten per dag och produkten avlägsnar i princip alla kända
vattenburna föroreningar. Det är en av de bästa investeringarna
du kan göra för familjens hälsa och välbefinnande – Bluewater
Pro 400 avlägsnar ohälsosamma kemiska föroreningar, giftiga
kemikalier och sjukdomsalstrande bakterier. Vattenrenaren kan
placeras under diskbänken, vid vatteninloppet (som en lösning
för hela hemmet), eller så kan den pumpa upp vatten från en
lokal vattenkälla, till exempel ett vattendrag eller en sjö.
Bluewater Pro 400 klarar även att omvandla bräckt vatten
till rent och friskt dricksvatten.

SuperiorOsmosis™

Överlägset vattenflöde

Avlägsnar över 99% av alla
kända vattenburna föroreningar
- för både bättre hälsa och smak.
Överlägsen rening

Med en genomsnittlig vattenrening
på 61% av inloppsvattnet erbjuder
Bluewater Pro 400 marknadsledande
flöde av rent vatten.
Överlägsen kapacitet

Integrerade skydd
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Smartare lösningar för smartare hem:
1. Smart läckagestopp
2. Patenterad lösning som förlänger
membranets livslängd
3. Smart indikator för filterbyte
4. Automatisk avstängning vid lågt tryck
5. Intelligent föroreningskontroll

Patenterad SuperiorOsmosis™-teknik
Med SuperiorOsmosis™ – andra generationen omvänd osmos
(RO) – ser Bluewater Pro 400 till att omvandla det kommunala
vattnet till friskt och rent dricksvatten. Vattenrenaren kan även
kopplas till frysen för att få kristallklara isbitar, eller till diskmaskinen
för ett gnistrande rent resultat.
Släck din törst efter kvalité
Bluewater Pro 400 erbjuder dig renare, mer hälsosamt vatten
i din hemmiljö och förbättrar den kompletta upplevelsen med
rent och friskt vatten för hela familjen. Bluewater Pro 400 är
enkel att installera, använda och underhålla och blir din egen
källa av friskt, kristallklart dricksvatten. Stilla din törst efter en
hälsosam miljö genom att förvandla kranvattnet till friskt och
rent vatten, fritt från föroreningar som kalk, bly och kemikalier.
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Unik reningsteknik med hög kapacitet
Runt om i världen har Bluewater Pro-serien vunnit användares
hjärta och förtroende för sin förmåga att på ett tillförlitligt
sätt avlägsna vattenburna föroreningar. Med världsledande

kvalitetscertifieringar, som WQA Gold Seal, är Bluewater Pro
en effektiv vattenrenare som är förstahandsvalet för både
familjer och företag som vill säkerställa konstant tillgång till
rent och friskt vatten.

R E NI NG S P RO C E S S E N S U P E R I O RO S M O S I S ™

BLU E WAT E R PRO 60 0 SE R IE N

E R VAT T ENKÄLLA FÖR
P R AKT IS KT TAGET
OÄ ND LIG T ILLGÅNG
TI L L FR IS KT VAT T EN
SO

Det patenterade SuperiorOsmosis™systemet minskar drastiskt mängden
spillvatten jämfört med traditionell
omvänd osmos (RO).

SuperiorOsmosis™

Marknadens högsta flöde från kranen
– Bluewater Pro 600 har en kapacitet
på 8000 liter* renat vatten/dag.
Överlägset vattenflöde

Avlägsnar över 99% av alla kända
vattenburna föroreningar - för både
bättre hälsa och smak.
Överlägsen rening

Med en genomsnittlig vattenrening
på hela 60-70%* av inloppsvattnet
har Bluewater Pro 600 marknadens
högsta flöde av rent vatten.
Överlägsen kapacitet

Integrerade skydd

Smartare lösningar för smartare hem:
1. Smart läckagestopp
2. Patenterad lösning som förlänger
membranets livslängd
3. Smart indikator för filterbyte
4. Automatisk avstängning vid lågt tryck
5. Intelligent föroreningskontroll
* Testad enl. Bluewater-standard.
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Kraftfulla och driftsäkra Bluewater Pro 600 kan dygnet runt
tillhandahålla er professionella arbetsplats med oöverträffade
mängder renat vatten.
Topprestanda
Vattenrenaren Bluewater Pro 600 har en kapacitet på hela 8000
liter renat vatten/dag. Med SuperiorOsmosis™ – företagets
patenterade teknik för omvänd osmos (RO) – avlägsnar
Bluewater Pro 600 alla kända vattenburna föroreningar och
erbjuder friskt och rent vatten.

Steg 1
Förorenat vatten kommer in i systemet med inloppsvattnet.
Steg 2
Större föroreningar avlägsnas med hjälp av Bluewaters
högklassiga sedimentförfilter samt förfilter med aktivt kol.

Renat
Vatten

Steg 3
Större föroreningar avlägsnas med hjälp av Bluewaters
högklassiga sedimentförfilter samt förfilter med aktivt kol.
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1

Inloppsvatten

Steg 4
Bluewaters patenterade cirkulationsteknik
SuperiorOsmosis™ rengör hela tiden membranet och
säkerställer på så sätt högre flöde, bättre rening, mindre
spillvattenmängd och längre livslängd för membranet.
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Steg 5
Skadliga föroreningar spolas ut med avloppsvattnet.
Steg 6
Bluewater Pro levererar ett kristallklart, rent och mer
hälsosamt dricksvatten med fantastisk smak direkt
från kranen - smaka av och njut!

Avloppsvatten

Låt era gäster njuta av rent, friskt vatten
Med Bluewater Pro 600 kan ni själva producera dricksvatten av
högsta kvalitet och därefter servera det, stilla eller kolsyrat, i
miljöriktiga glasflaskor prydda med er egen etikett. Bluewater
Pro 600 gör det också möjligt för cateringföretag att sänka
omkostnaderna och höja marginalerna genom att eliminera
behovet att köpa in, transportera och lagra dyrt buteljerat vatten.
Enkel att installera, använda och underhålla
Koppla Bluewater Pro 600 till ismaskinen för att få isbitar av rent
vatten, till kaffemaskinen för ännu mer välsmakande kaffe eller till
diskmaskinen för gnistrande rent resultat. Bluewater Pro 600
erbjuder renare, mer hälsosamt vatten för alla företag och
förbättrar hela upplevelsen med rent och friskt bordsvatten till
maten och till de läckra alkoholfria drinkarna i baren. Bluewater
Pro 600 är enkel att installera, använda och underhålla. Med
denna vattenrenare kan ni stilla er törst efter en ännu bättre
företagsmiljö genom att förvandla vanligt kranvatten naturligt
rent vatten fritt från föroreningar.

Dimensioner: 225 x 430 x 466 [mm]

Enkel att installera
Även om alla som är lite händiga själva kan
installera Bluewater Pro, rekommenderar
vi alltid att man anlitar en professionell
rörmokare. Elkabeln och de förmonterade
anslutningarna för vatten på enhetens
baksida gör det enkelt att koppla in den
inkommande och utgående vattenledningen
korrekt samt elförsörjningen.

Enkel att använda
Intelligenta Bluewater Pro har konstruerats
för att sköta reningen helt på egen hand
och den håller också reda på när det är
dags att byta filter. Allt du behöver göra
för att få rent vatten är att öppna och
stänga kranen.

Enkel att underhålla
Problemfri tillgång till ett renare och mer
hälsosamt vatten är vad du kan förvänta
dig av Bluewater Pro. Vi har konstruerat
vattenrenaren så att den kräver väldigt
lite underhåll. Byt helt enkelt filter när
vattenrenaren talar om för dig att det
är dags – ungefär var 6:e månad.
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Unik reningsteknik för säkrare och mer hälsosamt vatten
Förtroende skapas genom att alltid uppfylla förväntningarna.
Bluewater Spirit har vunnit förtroende hos både egnahemsägare
och företag för sin förmåga att effektivt, säkert och tillförlitligt
avlägsna vattenburna föroreningar. Med sina världsledande

kvalitetscertifieringar, som WQA Gold Seal, är Bluewater Spirit
en effektiv vattenrenare som är förstahandsvalet för både
familjer och företag som vill försäkra sig om konstant tillgång
till rent och friskt vatten.

R E NI NG S P RO C E S S E N S U P E R I O RO S M O S I S ™
Steg 1
Förorenat vatten kommer in i systemet med
inloppsvattnet.

BLU E WAT E R SPIR IT

Steg 2
Större föroreningar avlägsnas med hjälp av Bluewaters
högklassiga förfilter med aktivt kol.

S TI LLA D IN TÖR S T
E F TER FRIS KT OCH
R E N T KR ANVAT T EN

Steg 3
Bluewaters helt överlägsna membran kan avlägsna
föroreningar så små som 0,0001 mikron.

Renat
Vatten

6

Avloppsvatten

SO

Det patenterade SuperiorOsmosis™systemet minskar drastiskt mängden
spillvatten jämfört med traditionell
omvänd osmos (RO).

SuperiorOsmosis™

Njut av det marknadsledande höga
vattenflödet från kranen – Bluewater
Spirit renar i genomsnitt 3380 liter
vatten/dag.
Enastående vattenflöde

Upp till 99%* reduktion av alla kända
vattenburna föroreningar som kan
inverka negativt på hälsa eller smak.
Enastående rening

Enastående kapacitet

Integrerade skydd

Med en genomsnittlig vattenrening på
hela 60% av inloppsvattnet reducerar
Bluewater Spirit avsevärt den mängd
vatten som annars går till spillo under
reningsprocessen.
Smartare lösningar för smartare hem:
1. Smart läckagestopp
2. Patenterad lösning som förlänger
membranets livslängd
3. Smart indikator för filterbyte
4. Automatisk avstängning vid lågt tryck
5. Intelligent föroreningskontroll
* Testad enl. Bluewater-standard.
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Bluewater Spirit är en högeffektiv och smidig vattenrenare som
du enkelt placerar under diskbänken för att få din egen källa av
rent vatten.
En sund investering – både i hälsa och välbefinnande
Bluewater Spirit kan avlägsna så gott som alla kända
vattenburna föroreningar och levererar i genomsnitt hela
3380 liter rent vatten per dag. En av de bästa investeringarna
du kan göra för familjens hälsa och välbefinnande. Bluewater
Spirit avlägsnar kemiska föroreningar, giftiga kemikalier och
sjukdomsalstrande bakterier.

Steg 4
Bluewaters patenterade cirkulationsteknik
SuperiorOsmosis™ rengör hela tiden membranet och
säkerställer på så sätt högre flöde, bättre rening, mindre
spillvattenmängd och längre livslängd för membranet.
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Steg 5
Skadliga föroreningar spolas ut med avloppsvattnet.
Steg 6
Bluewater Spirit levererar ett kristallklart, rent och mer
hälsosamt dricksvatten med fantastisk smak direkt från
kranen - smaka av och njut!

InloppsVatten

1

2

Överlägsen omvänd osmos med teknik av andra generationen
Med företagets patenterade teknik SuperiorOsmosis™ ser
Bluewater Spirit till att omvandla det kommunala vattnet till friskt
och rent vatten att dricka och använda för matlagning och disk.
Vill du ha kristallklara isbitar gjorda på rent vatten, kopplar du
helt enkelt Bluewater Spirit till ismaskinen i frysen, och vill du att
diskmaskinen ska ge ett gnistrande rent resultat ser du till att
ansluta också denna.
Vattenrening på en helt ny nivå
Bluewater Spirit tar vattenreningen till en ny nivå och erbjuder
renare, mer hälsosamt vatten för alla hem och företag. Eleganta
Bluewater Spirit är enkel att installera, använda och underhålla
och blir din egna källa av friskt, kristallklart dricksvatten. Stilla
din törst efter rent vatten och gör ditt hem eller företag till en
välkomnande oas genom att förse det med friskt och
välsmakande kranvatten.

Dimensioner: 150 x 462 x 365 [mm]

Enkel att installera
Även om alla som är lite händiga själva kan
installera Bluewater Spirit, rekommenderar
vi alltid att man anlitar en professionell
rörmokare. Elkabeln och de förmonterade
anslutningarna för vatten på enhetens
baksida gör det enkelt att koppla in den
inkommande och utgående vattenledningen korrekt samt elförsörjningen.

Enkel att använda
Intelligenta Bluewater Spirit har konstruerats för att sköta reningen helt på egen
hand och den håller också reda på när
det är dags att byta filter. Allt du behöver
göra för att få rent vatten är att öppna och
stänga kranen.

Enkel att underhålla
Problemfri drift är vad du kan förvänta dig
av din Bluewater Spirit. Denna intelligenta
vattenrenare är konstruerad för att
behöva minimalt med underhåll och talar
t.o.m. om för dig när det är dags att byta
filter. I normalfallet behöver detta göras
ungefär var 6:e månad och är något du
enkelt kan göra själv.
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Trygg vattenrening
Förtroende kan endast vinnas genom att alltid uppfylla
kundernas förväntningar. Bluewater Cleone är ett av de mest
välrenommerade vattenreningsmärkena i världen. Runt om i
världen förlitar sig tusentals kunder på våra vattenrenare

– tillsammans producerar de varje dag mer än 24 miljoner liter
vatten. Med sina världsledande kvalitetscertifieringar, som
WQA Gold Seal, är Bluewater Cleone en effektiv vattenrenare
som blivit förstahandsvalet för familjer som vill slippa oroa sig
om vattenkvalitén.

7 BLU E WAT E R -S T EG FÖ R R E NA R E VAT T E N
Steg 1
Förorenat vatten kommer in i systemet med inloppsvattnet.
Steg 2
Tre effektiva Bluewater-filter (två sedimentfilter och ett filter med
aktivt kol) avlägsnar större föroreningar.
Steg 3
Bluewaters helt överlägsna membran kan avlägsna
föroreningar så små som 0,0001 mikron.
Steg 4
Skadliga föroreningar spolas ut med avloppsvattnet.

4
2

BLUE WAT E R C L EON E™

R E NAR E VAT T EN FÖR
E N FR IS KAR E FAMILJ

5
Vattentank

Inloppsvatten

RO
Omvänd osmos

Bluewater Cleone levererar upp till 190
liter rent, kristallklart vatten per dag.
Normalt vattenflöde

Sänker halten av koppar, fluorid, bly,
nitrat och cystor i vattnet med 98%.
Enastående rening

Integrerade skydd
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Smartare lösningar för smartare hem:
1. Smart läckagestopp
2. Patenterad lösning som förlänger
membranets livslängd
3. Smart indikator för filterbyte
4. Automatisk avstängning vid lågt tryck
5. Intelligent föroreningskontroll

Renat
Vatten

Bluewater Cleone™ är lika effektiv som den är snygg! Denna
klassiska vattenrenare erbjuder din familj vattenrening på en
avancerad nivå. Med hjälp av omvänd osmos avlägsnar den
praktiskt taget alla kemiska och biologiska föroreningar samt
klor och erbjuder dig och din familj ett renare, mer hälsosamt
vatten från kranen.

Steg 5
Bluewater ser till att hålla vattentrycket uppe genom att lagra det
renade vattnet i en tank (finns i olika storlekar).
Steg 6
Bluewaters efterfilter med aktivt kol hjälper till att säkerställa
att vattnet smakar och luktar naturligt friskt. Som tillval finns
Bluewater mineralfilter och Bluewater UV-filter.

1

7

Omvänd osmos (RO) betraktas
allmänt som den mest effektiva
metoden för att rena dricksvatten.

3

Avloppsvatten

6

Steg 7
Bluewater Cleone levererar ett kristallklart, rent och mer
hälsosamt dricksvatten med fantastisk smak – direkt från kranen.
Det är bara att njuta!

Okomplicerad och enkel att använda
Med hjälp av högeffektiv vattenrening levererar Bluewater
Cleone rent, friskt dricksvatten som också passar perfekt att
använda vid matlagning och för att skölja grönsaker och frukt.
Och vill ni få kristallklara isbitar gjorda på rent vatten är det bara
att ansluta ismaskinen i kylen till Bluewater Cleone.
Som en robust pansarvagn
I Italien har Bluewater Cleone fått smeknamnet ”pansarvagnen”
eftersom den klarar hårda påfrestningar och till synes ostoppbar
arbetar den energiskt dygnet runt för att ge familjen tillgång
till friskt och rent dricksvatten. Med sina lätt utbytbara filter,
som endast behöver bytas ungefär en gång per halvår
(beroende på kvalitén på inloppsvattnet), är Bluewater Cleone
ett konkret uttryck för vår filosofi att endast det bästa är gott
nog när det gäller att skydda människors hälsa och trygga
deras välbefinnande.

Dimensioner: 215 x 380 x 416 [mm]

Enkel att installera
Alla som är lite händiga kan själva installera
Bluewater Cleone, men vi föreslår att
man anlitar en professionell rörmokare.
Fyra färgkodade vattenanslutningar på
baksidan gör vattenrenaren enkel att
koppla in.

Enkel att använda
Intelligenta Bluewater Cleone har
konstruerats för att sköta reningen
helt på egen hand och hålla reda på filterbytena. Allt du behöver göra är att öppna
eller stänga kranen till det renade vattnet.

Enkel att underhålla
Problemfri tillgång till ett både renare
och mer hälsosamt vatten är vad du
kan förvänta dig av Bluewater Cleone.
Bluewater Cleone är konstruerad för
att kräva så lite underhåll som möjligt.
Att byta filter är snabbt och enkelt
- du kan göra det själv utan problem.
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Vatten av högsta kvalitet
Bluewater använder en patenterad teknik för att ge tillgång till
vatten av högsta kvalité i en värld där man inte kan ta för givet att
kranvattnet är säkert eller smakar som det ska. Vi menar att det
är allas rättighet att ha tillgång till naturligt rent och friskt vatten.
Därför erbjuder vi våra lösningar till såväl familjer som företag.
Rent vatten som är utsökt att dricka och passar perfekt för
matlagning och andra ändamål. Vatten som är fritt från bakterier,
giftmetaller, läkemedelsrester, kemikalier och kalkavlagringar.
www.bluewatergroup.com

Märket ”Gold Seal” från United States Water Quality Association
(WQA) hjälper konsumenterna att välja vattenreningsprodukter
som har testats och uppfyller branschstandarderna. WQA:s
produktcertifieringsprogram Gold Seal är en garant för att
produkten består av säkra material, att det som anges på
förpackningen har stöd i testresultaten samt att produkten
klarar normala driftförhållanden.

Bluewater HQ
Danderydsgatan 11
114 26 Stockholm
Sweden
info@bluewatergroup.com
+46 856 473 800
Bluewater USA Inc.
Suite 230, 7201 W 129th St,
Overland Park, KS 66213
USA

Bluewater China
Room 1503,
City Gateway No. 398
North Caoxi Road
Shanghai
China

Bluewater South Africa
375 Albert Road, Biscuit Mill,
Unit A202/A203, Woodstock,
Cape Town, 7915
South Africa
info@bluewatergroup.com

infochina@bluewatergroup.com
+86 21 6126 6210

Bluewater Hong Kong
7/F Grand Millennium Plaza, 181
Queens Road Central, Central,
infousa@bluewatergroup.com
Hong Kong
+1 844 2258 3928
info@bluewatergroup.com

Bluewaters produkt- och tjänsteutbud varierar mellan olika marknader – vid frågor om en viss produkt finns tillgänglig i Sverige,
kontakta närmaste Bluewater-återförsäljare.
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