
Magnesium 
Mineralized Water

Smagfuldt og sundt vand, 
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Bedre omtanke giver          
bedre vand
Better thinking, better waterTM er ikke bare en tagline, det er vores tilgang til alt, hvad vi foretager 

os. Bag det store udvalg af drikkevandsløsninger står vores viden, erfaring, forskning og 

engagement, som gør det muligt for os at tilbyde dig velcertifi cerede produkter, der har fokus på at 

levere renset, lækkert og sundt vand på den sikreste og mest bæredygtige måde.

Førsteklasses mineraliseret vand med magnesium, der løfter 

drikkeoplevelsen

Vi ved, at en sund hydrering er afgørende for vores medarbejderes produktivitet og trivsel. Vand 

har en evne til at opfriske og revitalisere, men hvad hvis det kan mere end det?

Vi er gået sammen med BWT, nummer ét i Europa inden for fi ltreringsteknologi, for at skabe et 

udvalg af fi ltre til mineralisering med magnesium, der vil kunne løfte drikkeoplevelsen.

Vores udvalg af Waterlogic-fi ltre til mineralisering med magnesium, som er understøttet af BWT’s 

unikke magnesiumteknologi, beriger dit vand og giver en udsøgt smagsoplevelse.

Den avancerede fi ltreringsproces begrænser tungmetaller og andre stoff er, der hæmmer smagen, 

og beriger vandet med magnesium, så mineralindholdet opretholdes ved en tilnærmelsesvis 

neutral pH-værdi*. Mineraliseret vand med magnesium er ideelt til at give et ekstra boost i det 

daglige indtag af magnesium, der bidrager til jeres medarbejderes overordnede trivsel.

Indledende filtrering 

Grundig filtrering

Indledende filtrering med aktivt kul

Filtrering med aktivt kul

Højtydende ionbytningsteknologi

H2O + Mg2+H2O

*Den patenterede ionbytningsteknologi udskifter kalk med magnesium og hydrogenioner. Magnesiumcarbonat er mange gange mere opløseligt 

end calciumcarbonat, og samtidig reduceres pH-værdien til en værdi på omkring 6,5. Systemet begrænser også tungmetaller, såsom bly og kobber.
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2,5
LITER

fi ltreret drikkevand 

mineraliseret med 

magnesium  

STØTTER DINE MEDARBEJDERE 

MED AT NÅ DET DAGLIGE 

MAGNESIUMINDTAG

** ved en gennemsnitlig hårdhed på 304 ppm

-65 mg Magnesium* -65 mg Magnesium*

Forfi n jeres drikkeoplevelse 
på arbejdspladsen med 
mineraliseret vand med 
magnesium
Uanset om det er til kontoret, et showroom, en butik eller et 

wellnesscenter, er det vigtigt med jævnlig hydrering. Det får jeres ansatte 

til at yde bedre og jeres kunder til at blive længere. Det vigtige mineral 

magnesium bidrager til at tilføje den energi, der kræves til en hård 

arbejdsdag.

Når det bruges i Waterlogic-vandautomater, fritstående eller 

bordmodeller, bidrager Waterlogics magnesiumberiget fi ler med 

førsteklasses mineralisering af vand, der er særligt velegnet til brug 

inden for sundhedspleje, på skoler og universiteter, wellnesscentre og 

arbejdspladser, hvor virksomhederne har fokus på medarbejdernes 

indsats og trivsel.

Waterlogics mineralberiget fi lter, der er drevet af BWT-

magnesiumteknologi, begrænser ikke kun mængden af kalk og partikler 

i vandet, men reducerer også tungmetaller og uønskede stoff er, der 

påvirker vandets smag, lugt og gavnlige egenskaber, mens det beriger 

vandet ved at tilsætte mineralet magnesium.
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Vigtigste fordele:

Adgang til førsteklasses smagfuldt vand 

direkte fra jeres foretrukne Waterlogic-

vandautomat ved tryk på en knap.

Revitaliserer, forfrisker og hydrerer – 

bidrager til at booste den fysiske og 

mentale tilstand hos både medarbejdere 

og kunder.

Ideel til tilberedning af varme og kolde 

drikke på arbejdspladsen. Indholdet af 

magnesium giver te og kaff e en fyldigere 

aroma og rundere smag.

Begrænser tungmetaller, såsom bly og 

kobber, og modvirker de stoff er, der kan 

påvirke lugt og smag, såsom klor.
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Fordelene ved 
magnesium

BIDRAGER TIL EN SUND LIVSSTIL

Magnesium er et vigtigt makromineral og spiller en 

vigtig rolle i mere end 300 enzymprocesser

i menneskekroppen.

 

Dette vigtige mineral stimulerer det 

kardiovaskulære system og mentale 

kapacitet og er vigtigt for vores 

muskler. Magnesium booster også 

immunsystemet og spiller en vigtig 

rolle i vores nervesystem, hvor det 

bidrager til at lette stress, forbedre 

søvnkvalitet, løfter energiniveauet 

og vores almene sindstilstand.

300 MG 

magnesium every day

Menneskekroppen har brug for omkring 

300 mg magnesium hver dag og en endnu 

større mængde ved en aktiv livsstil. 

Kilde: Deutsche Gesellschaft für Ernährung

75% 
 af befolkningen lider af

magnesiummangel*

*Kilde: United States Department of Agriculture 

Agricultural Research Service

KAN BIDRAGE 

TIL AT GIVE ØGET 

KONCENTRATION OG 

YDEEVNE

Et tilstrækkeligt indtag af magnesium 

hjælper mod træthed og udmattelse.

Det støtter opretholdelsen af vores 

fysiske funktioner, såsom

koncentrationsevnen. Undersøgelser 

tyder på, at det kan booste vores 

fysiske ydeevne, da magnesium 

hjælper med at flytte blodsukker til 

vores muskler og bortskaff e laktat, der 

kan ophobe sig under fysisk aktivitet og 

forårsage træthed.

ET VIGTIGT MINERAL

Mg
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UNIK BLØD SMAG OG 

FULDENDT AROMA

Smagen af det rensede vand højnes, når 

vandet beriges med magnesium. Dette er mest 

mærkbart, når man drikker te og kaff e,der er 

brygget på mineraliseret vand med magnesium. 

Når man tilføjer magnesium, opretholdes 

mineralbalancen i vandet. Dette giver en 

næsten neutral pH-værdi*, som kendere af 

højkvalitets-kildevand oplever som særligt 

blødt og lækkert for smagsløgene. Almindeligt 

fi ltreret vand gøres til smagfuldt drikkevand,

hvilket er ideelt til brygning af varme drikke, da 

det trækker den fulde smag frem i kaff e og te.

* Den patenterede ionbytningsteknologi udskifter kalk med magnesium og hydrogenioner. 

Magnesiumcarbonat er mange gange mere opløseligt end calciumcarbonat, og samtidig 

reduceres pH-værdien til en værdi på omkring 6,5. Systemet begrænser også tungmetaller, 

såsom bly og kobber.
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Magnesium                    
Mineralized Water
Giver den perfekte smag

Mineraliseret vand med magnesium fra Waterlogic skabes i synergi med BWT’s 

patenterede magnesiumfi lterteknologi i fem fi ltreringstrin, der dernæst renses med den 

grundige UVC-Firewall®-teknologi.

Denne teknologi reducerer eff ektivt indholdsstoff er som klor, der kan påvirke smag og 

lugt, og tungmetaller, såsom kobber, bly og nikkel. Det fi ltrerede vand beriges derefter 

med det vigtige mineral magnesium og sikrer et balanceret mineralindhold med en 

tilnærmelsesvis neutral pH-værdi*, der højner smagsoplevelsen.

 1 Indledende fi ltrering fi ltrerer partikler, fx sand eller støv.

 2  Indledende fi ltrering med aktivt kul til beskyttelse af 

ionbytteren.

 3 Kraftfuld ionbytter tilfører det vigtige mineral 

magnesium. Begrænser indholdet af tungmetaller, 

såsom kobber, bly og nikkel.

4 Filtrering med aktivt kul reducerer stoff er,  

der påvirker smag og lugt, såsom klor.

 5 Finfi ltrering opfanger selv de fi neste partikler.

er kan påvirke smag og 

e vand beriges derefter 

neralindhold med en 

n.

Vandfi ltrering i flere trin

M300- og M400-fi ltrene beriger dit almindelige drikkevand med 

magnesium.

* Den patenterede ionbytningsteknologi udskifter kalk med magnesium og hydrogenioner. Magnesiumcarbonat er mange gange mere opløseligt end 

calciumcarbonat, og samtidig reduceres pH-værdien til en værdi på omkring 6,5. Systemet begrænser også tungmetaller, såsom bly og kobber.

8



Magnesium 
Mineralized Water 
PROTECT 
Perfekt smag og pålidelig 

kalkbeskyttelse

Waterlogic-fi ltrene til mineralisering med magnesium 

omfatter også en særlig løsning til installationer med hårdt 

vand. BWT’s Mineralized Water Protect-fi lter giver samme 

fordele som M300- og M400-fi ltrene, men yder også 

gradueret reduktion. Filtret fjerner de bestanddele,der 

forårsager kalk, og giver en optimal sanseoplevelse i både 

varme og kolde drikke.
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Mineraliseret vand med 
magnesium-patroner, der giver
en optimal smagsoplevelse

Hurtig produktsammenligning
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OVERSIGT
Mineraliseret vand med 

magnesium 

Magnesium Mineralized Water 

PROTECT

M300 M400 MP300 MP400

Magnesium Mineraliseret vand (1) ✓ ✓

Klorreduktion ✓ ✓

Kalkbeskyttelse - ✓

Filterkapaciteter* (i liter)

Kapacitet i I
3,330 5,000 1,400 2,100

@ 215 ppm @ 215 ppm

Kapacitet ved Koldt brug Varmt og koldt brug

Blødt < 143 ppm 4,960 7,440 2,160 3,240

Mellem 143 - 251 ppm 2,860 4,280 1,120 1,680

Hårdt 268 - 376 ppm 1,900 2,860 670 1,010

Meget hårdt 394 - 501 ppm 1,430 2,150 370 560

Meget, meget hårdt > 501 ppm 1,150 1,710 320 480

TEKNISKE DATA

Driftsbetingelser

Driftstryk bar 2-8 2-8 2-8 2-8

Tilgangstryk bar >1.2 >1.2 >1.2 >1.2

Vandtemperatur (min.-maks.) °C +4 to +30 +4 to +30 +4 to +30 +4 to +30

Omgivende temperatur (min.-

maks.)
°C +4 to +40 +4 to +40 +4 to +40 +4 to +40

Omgivende temperatur under 

oplagring/transport (min.-maks.)
°C -20 to +40 -20 to +40 -20 to +40 -20 to +40

Nominel gennemstrømning I/t 180 180 180 180

Driftsposition vandret/lodret

Størrelse og vægt

Samlet højde uden vægbeslag mm 420 475 420 475

Samlet højde med vægbeslag mm 445 500 445 500

Tilslutningshøjde mm 366 421 366 421

Ø filterpatron mm 110 130 110 130

Vægt på fi lterpatron (tør | våd) kg 2.1 | 3.2 2.4 | 4.2 2.1 | 3.2 2.4 | 4.2

*Den angivne fi lterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Den kan variere afhængigt af forskellige 

parametre. Filterpatronen skal udskiftes, når vandgennemstrømningen falder betydeligt og mindst hver 12. måned.

(1) Anbefalet vandhårdhed fra < 89 ppm
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Better thinking, better water, 

better for you, better for the planet

Hos Waterlogic udspringer alt fra vores holdning til 

vand. Bag hver eneste dråbe Waterlogic-vand ligger 

flere års viden, innovation og erfaring i at levere renset, 

lækkert vand på den mest sikre og bæredygtige måde.

Og fordi vi designer, fremstiller, distribuerer, installerer 

og servicerer vores egne vandbeholdere, har du 

adgang til enestående produktkvalitet i et udvalg 

af produkter og tilbehør og en yderst responsiv 

serviceaftale, der er gennemført.

Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om Waterlogic 

og ønsker at fi nde den rigtige løsning til jer.

Opgrader jeres drikkevandsoplevelse

Waterlogic Danmark

+45 70 23 80 55

post@waterlogic.dk

Få flere informationer her: 

www.waterlogic.dk

TM


