
WINNER

BEST START UP
BEST SUSTAINABLE PRODUCT
BEST OF THE BEST

UŠETŘTE VODU RECYKLACÍ AŽ 85% VODY  POUŽÍVANÉ V DOMÁCNOSTI

www.hydraloop.cz

HYDRALOOP
SMART WATER SAVING

®

• Šetří vodu, energii a peníze
• Příspívá k ochraně životního prostředí
• Žádné kompromisy v oblasti hygieny a pohodlí 

bydlení
• Stylový design a inovativní technologie
• Snadná instalace, malý provozní prostor
• Žádné filtry, membrány nebo chemikálie
• Plně automatické
• Samočistící, snadná údržba
• Sledování výkonu online 24/7
• Aplikace pro chytrý telefon
• Cenově dostupné
• Oceněno švýcarskou známkou kvality: „Efektivní 

řešení“

NL (centrála) Wetsus building, WaterCampus, Oostergoweg 9, 8911 MA Leeuwarden, Netherlands - info@hydraloop.com - +31 88 100 3500

volitelná	recyklace	vody	z	
pračky

vodovodní	nebo	dešťová	
voda	jako	záložní	zdroj	

připojení	na	
elektrickou	síť

odpadní	voda	odchází	
do	kanalizace

použi=	recyklované	vody	
na	splachování	záchodů

použi=	recyklované	vody	
v	bazénu/	zahradě

použi=	
recyklované		
vody	v	pračce	

vstup	šedé	vody

wifi	
připojení

čerpadlo

on/off

Hydraloop je členem:

* 4-členná rodina

Produkty

HYDRALOOP garden
Zahradní zavlažování

HYDRALOOP pool
Dopouštění bazénu

HYDRALOOP home
Splachování záchodů, pračka, zahrada nebo bazén

HYDRALOOP cascade
Kanceláře, fitness centra, hotely a apartmány

UŠETŘTE AŽ 75 000 LITRŮ * VODY ZA ROK BEZ 
OMEZENÍ POHODLÍ BYDLENÍ

Hydraloop contact details:



Hydraloop je první svého druhu na světě: světově oceňovaný, kom-
paktní a průlomový systém domácí recyklace vody. S hydraloopem 
recyklujete odpadní vodu ze sprchy nebo vany a volitelně i použi-
tou vodu z pračky, takže můžete znovu použít až 85% vody spotře-
bované v domácnosti. Systém produkuje vynikající vodu certifik-
ované kvality. Tuto vodu lze znovu použít pro splachování toalety, 
na praní, pro zahradu i bazén. 
Hydraloop kombinuje elegantní design a patentovanou inovativní 
technologii. Systém je plně automatický,  samočistící a jeho údržba 
je velice snadná. Hydraloop snižuje spotřebu vody o 45%, produkci 
odpadních vod o 45% a uhlíkovou stopu o 6%. V oblastech s chlad-
nějším zimním počasím snižuje i spotřebu energie. S Hydraloopem 
šetříte vodu, energii a peníze.

HYDRALOOP garden

HYDRALOOP pool HYDRALOOP home

Udržitelnost, ekologický design a inteligentní energie


