
O sistema natural e ecológico
para o banho na sua piscina

Sistema de sal para piscinas

WHOLLY AUSTRALIAN OWNED AND OPERATED

SteriSel
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MODELOS EXISTENTES:
Sterisel Ster80 (70 m3)
Sterisel Ster120 (120 m3)

Carimbo distribuidor autorizado

SteriSel
Sistema de Manutenção de Água Salgada

A FORMA mais SAUDÁVEL e
ECOLÓGICA de TOMAR um BANHO

De USO SIMPLES e FÁCIL

Outras das vantagens está em não ter que controlar mais que o pH
da água se encontre entre 7.0 e 7.2.

AUTONOMIA

INSTALAÇÃO

É o único sistema no mercado que permite ausentar-se de sua casa
para férias, trabalho ou outros motivos sem que a água da
sua piscina se estrague.

ECONOMIA

90% dos gastos em produtos químicos serão eliminados
(unicamente Estabilizador uma só vez e Redutor pH). O custo de
funcionamento é muito baixo (comparado ao de uma lâmpada).

Como sabemos, as propriedades do mar são terapêuticas e
benéficas para a saúde e para problemas como o esgotamento, a
circulação do sangue, o stress, a artrose e, a salinidade actua
sobre as fossas nasais abrindo toda a capacidade de respiração,
etc. Por isso, o sal no banho é uma opção inteligente. Poderá
comprovar que o banho é mais agradável, que a pele não
fica ressequida, que os olhos não se irritam, que os fatos de banho
não perdem a cor, se gosta de nadar descobrirá que nadar na água
ligeiramente salgada (5 g/litro) é mais fácil e provoca menos
cansaço e, inclusivo, verá que o seu bronzeado como no
mar, graças ao sódio é mais bonito e intensivo.

AUMENTO da SEGURANÇA

A utilização de SteriSel evita o elevado armazenamento de produtos
químicos em casa erradicando com isso os perigos de manipulação
inconsciente de menores, emanações de gases tóxicos e outros
múltiplos perigos que o uso de químicos acarreta.

MANUFACTURES AND DISTRIBUTORS OF
HIGH QUALITY POOL & SPA EQUIPMENT

www.monarch-pool.com
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