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3 argumenty za Aqua Revital

Troska o zdrowie
Właściwości wody źródlanej są nietrwałe. 
Woda tłoczona w rurociągach, pod wyso-
kim ciśnieniem, czy przechowywana w zbior-
nikach staje się zwykłą 
wodą stojącą, z tego po-
wodu nie da się zamknąć 
właściwości źródlanych  
w butelce.
Woda uzdatniona filtrami 
Aqua Revital:
- jest antydoksykantem, 
spowalnia procesy starze-
nia, usuwa z organizmu toksyny,
- ma właściwości regenerujące, polecana 
do przemywania ran,
- zmniejsza stres i ryzyko zawału,

- wspomaga procesy trawienne,
- pozytywnie wpływa na cerę, podczas  
kąpieli nie wysusza skóry, jest polecana aler-
gikom,
- zawiera potrzebne związki mineralne takie 
jak wapń i magnez,

- wykorzystywana do 
podlewania roślin spra-
wia, że są one zdrowsze 
i bardziej dorodne,
- zapobiega rozwojowi 
Legionelli i bakterii gnil-
nych,
- eliminuje ryzyko kon-
taktu z biosfenolem A, 

który jest używany do produkcji butli galono-
wych, a który ze względu na swoją szkodli-
wość został wycofany z produktów przezna-
czonych dla dzieci.

  Całe szczęście w ostatnich czasach świa-
domość Polaków wzrasta i coraz więcej osób 
przekonuje się, że uzdatnianie „kranówki” 
niesie za sobą więcej korzyści niż kupowanie 
wody w butelkach.
„Źródlana woda prosto z kranu!” – brzmi in-
teresująco. Każdy chciałby mieć dostęp do 
krystalicznie czystej wody, która nie tylko bę-
dzie smaczna, ale również pozytywnie wpły-
nie na zdrowie i samopoczucie.  
Firma Bartosz proponuje proste rozwianie – 
montaż filtrów Aqua Revital. Filtry Aqua Revi-
tal są to urządzenia służące do uzdatniania 

wody bezpośrednio z kranu. W zależności od 
modelu usuwają z wody resztki żelaza, man-
ganu, chlor, zanieczyszczenia mechaniczne, 
bakterie oraz wirusy, ponadto nadają wodzie 
odpowiedni smak i zapach, sprawiają, że jest 
ona krystalicznie czysta, natomiast system re-
witalizacji przywraca jej właściwości wody 
źródlanej. 
Filtry Aqua Revital przeznaczone są do do-
mów, mieszkań, zakładów pracy, szkół, szpi-
tali, restauracji itp. Mogą być montowane na 
ścianie, w ścianie, mogą  być ustawione na 
posadzce lub w szafce.

  Beata Cywoniuk

Większość z nas niechętnie korzysta z wody wodociągowej (tzw. kranówki) 
w celach spożywczych i pije ją dopiero po przegotowaniu. Nie mamy 
zaufania do wody z kranu, ponieważ często nie odpowiada nam jej smak  
i zapach (wyczuwamy np. chlor), niekiedy również mamy zastrzeżenia co 
do jej wyglądu (nie jest krystalicznie czysta). Z tego powodu w naszym 
kraju ogromnym powodzeniem cieszą się wody w butelkach, nawet 
pomimo faktu, że woda z kranu jest lepsza niż niejedna butelkowana. 

Zmień jakość  
swojego życia 

Filtry  
do wody  
Aqua Revital 

Po 24 godzinach od 
otwarcia butelki z wodą 
rozpoczynają się w niej 
procesy tworzenia flory 
bakteryjnej. 
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kalkulację zakup urządzenia dającego kry-
staliczną wodę źródlaną zwróci się już po  
6 miesiącach. 
Koszty wody dla 4-osobowej rodziny.  
Zakładając, że każdy z członków rodziny wy-
pija minimalną zalecaną ilość wody tj. 1,5 l 
dzienne, zużycie wynosi 6 l. Średni koszt jed-
nej 1,5-litrowej butelki wody wynosi 2 zł. 
Miesięczne wydatki poniesione na wodę wy-
łącznie do picia wynoszą około 360 zł (1,5 l x 
4 osoby x 30 dni x 2 zł/but.), co rocznie daje 
kwotę 4320 zł. Zakup filtra Aqua Revital 1.5 
podającego krystaliczną wodę źródlaną 
zwróci się nam po niespełna półtora roku.  

Ochrona środowiska
Ogromnym problemem współczesnej cywi-
lizacji staje się składowanie odpadów. Czło-
wiek wytwarza średnio 
0,6-0,9 kg śmieci dzien-
nie, co daje około 400 kg 
rocznie. Korzystając z fil-
trów Aqua Revital zna-
cząco przyczyniamy się 
do ochrony środowiska: 
nie kupujemy wody w bu-
telkach PET, mamy możliwość wykorzystania 
„deszczówki”, przetworzenia wody zużytej na 
zdatną do ponownego wykorzystania (np. 
do spłukiwania toalet).

Oszczędność
Większość pracodawców 
stosuje się do tego prze-
pisu, ale czy są oni świa-
domi kosztów, jakie są  
z tym związane?
Przykład: Firma zatrud-
niająca 50 pracowników potrzebuje około 
1-2 litry wody pitnej na osobę, czyli 50 litrów 
wody dziennie. Pomnóżmy to przez 20 dni ro-

boczych i otrzymamy 1000 l wody miesięcz-
nie. Latem zapotrzebowanie na wodę może 
być kilkakrotnie większe. 

Koszt wody z dystrybu- 
tora:
- zbiornik z wodą 18,9 l – 
18 zł/szt.
- dzierżawa dystrybutora 
– 30 zł/szt.
- kaucja za zbiornik –  
22 zł/szt.

Przy założeniu, że firma dzierżawi 4 dystrybu-
tory, całkowity koszt miesięczny za wodę pit-
ną w zbiornikach wynosi: 1000 l wody dla 

pracowników/18,9 l  
w zbiorniku to 53 zbiorniki 
x 18 zł/szt. = 954 zł
Doliczmy do tego kosz-
ty dzierżawy 4 zbiorników 
30 zł/szt. = 1074 zł/mies.
Pracodawca zatrudnia-
jący 50 osób, na wodę  
z dystrybutora wyda  

w ciągu roku prawie 13 000 zł.
Koszt zakupu filtra Aqua Revital 1.5 wyno-
si 6230 zł netto. Biorąc pod uwagę powyższą 

Moduły stosowane w wybranych mode-
lach filtrów Aqua Revital mają niezwykłą 
zdolność do usuwania z wody każdego 
rodzaju informacji. Wypełnienie modu-
łu ma naturalną właściwość wymiany jo-
nów i promieniowania podczerwonego  
o długich falach, usuwania informacji  
z cząsteczek wody i przywracania jej 
oryginalnego stanu czystości. Ponad-
to charakteryzuje się wyjątkową zdolno-
ścią antyutleniania tzn. nie tylko zapobie-
ga utlenianiu, ale również potrafi cofnąć 

proces, do którego już doszło. W tej kom-
binacji moduł REVITAL może poprowa-
dzić wszelkie procesy życiowe i każdą 
materię w kierunku regeneracji, przy-
wracając substancjom pierwotny, do-
bry rezonans magnetyczny. Można więc 
uznać, że rezonans magnetyczny po-
chodzący z modułu REVITAL ma wyłącz-
nie zbawienny wpływ na przyrodę, gdyż 
jego wypełnienie powoduje rozkład ma-
terii organicznej i chemikaliów znajdują-
cych się w wodzie pitnej. 

Instytucje miejskie ponoszą ogromne na-
kłady finansowe na oczyszczanie ście-
ków, a mimo to nie da się uniknąć chlo-
rowania (dezynfekcja wody poprzez 
dodanie chloru), które wraz z zamule-
niem jest przyczyną wtórnego zanie-
czyszczenia wody. W tym zakresie modu-
ły REVITAL dają możliwości oczyszczania 
wody, które nie prowadzą do zamulenia, 
sprawiają, że zastosowanie chloru staje 
się zbędne i nie powoduje dalszych za-
nieczyszczeń.

Moduły oczyszczające REVITAL 
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BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok
tel. 85 745 57 12 
faks 85 745 57 11
bartosz@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl

Jedna plastikowa butelka 
ulega rozkładowi przez 
okres od 700 do nawet 
1000 lat.

Kodeks pracy zobowiązuje 
pracodawców do 
zapewnienia swoim 
pracownikom dostępu  
do wody pitnej. 

Debata pt. „Projekt ustawy o OZE – przed-
siębiorco, zabierz głos”, zorganizowana 
przez Polską Radę Koordynacyjną Odnawial-
nych Źródeł Energii, odbyła się 6 listopada 
2012 r. w Warszawie. 
Celem debaty była analiza projektu ustawy 
o OZE i możliwość przedstawienia swoich 
uwag przez przedsiębiorców działających 
w sektorze energetyki odnawialnej. PRK OZE 
krytykuje projekt ustawy o OZE, podkreślając 
jego niekonstytucyjność. Niekonstytucyjność 
projektu ustawy wyraża się przede wszystkim 
w nierównym traktowaniu podmiotów,  
w tym odbieraniu praw nabytych podmio-
tom już działającym. 
Jednym z bardziej krytykowanych zapisów 
projektu jest nadmierne ograniczanie swo-
body działalności gospodarczej, w tym 
administracyjne ograniczanie poziomu cen 
energii, przy utrzymaniu niepewności przy-
szłych przychodów z tytułu sprzedaży praw 
majątkowych, jakimi są i mają być zielone 
certyfikaty. Niezwykle ważną dla przedsię-
biorców, którzy rozpoczęli swoje inwestycje 
w oparciu o przepisy obecnie obowiązują-
ce, jest kwestia przepisów przejściowych. Ani 
projekt ustawy o OZE, ani ustawa wprowa-
dzająca ich nie zawierają.
Uczestnicy debaty zgodzili się również, że 
resort gospodarki potrzebuje wsparcia przy 
pracy nad projektem ustawy o OZE i dlatego 
środowisko związane z sektorem energetyki 
odnawialnej powinno wspólnie przygotować 
propozycje, które pomogą stworzyć stabilny 
i przewidywalny system wsparcia.
Więcej o debacie na www.reo.pl

Debata PRK OZE  
– podsumowanie 
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