
 

       

Soupravu pro fyzikální úpravnu pitné vody Anticalc® PLUS 2010 představuje 
společnost Geocentrum Teplice. Zajišťujeme maloobchodní a velkoobchodní 
prodej tohoto nejmodernějšího systému úpravy tvrdé pitné a TU vody v celé ČR.
Úpravna spolehlivě zabrání úsadám vodního kamene v bytech, rodinných do-
mech, potravinářských a zemědělských provozech, panelových domech, hote-
lech, nemocnicích i náročných výrobních provozech. 

Spolehlivost
Anticalc® PLUS 2010, je mimořádně spolehlivý a pracuje i tam, kde jiné (starší) systémy selhaly. 
Jeho fungování pozná majitel objektu ihned po namontování. Bez údržby a s nezměněnou 
účinností pracuje minimálně 50 let. Díky ověření na mnoha tisících instalací po celé ČR, posky-
tuje Geocentrum Teplice záruku vrácení peněz. 

Umístění 
na patu objektu za vodoměr (čerpadlo), zaručuje úpravna ošetření všech rozvodů, koncových 
a technických zařízení vč. praček, myček, boilerů, koupelen, WC, kuchyní atd. najednou. Vodní 
kámen se neusazuje, dřívější úsady postupně mizí, všechno je čisté. Biomasa (řasy, bakterie) 
v rozvodech a bazénech jsou na minimu.

Úspory
Vodní kámen způsobuje značné ztráty a snižuje životnost praček, myček a boilerů zhruba 
na polovinu. Úpravou vody snižujeme náklady na výměny a opravy spotřebičů, topných těles 
a rozvodů. Ovšem největším přínosem úpravny Anticalc je skutečnost, že udržuje čistá všechna 
topná tělesa na ohřev vody. Již slabý povlak 4 microny vápníku (dokonalý izolant) na topné 
spirále pračky prodlužuje dobu ohřevu o 30 % času. Úspory za elektřinu (plyn) jdou v jedné 
domácnosti do tisíců, ve firmách, hotelech, nemocnicích jsou to desetitisíce ročně. Likvidace 
vodního kamene v budovách se z tohoto důvodu stává samozřejmou součástí ekologických 
a energeticky nenáročných staveb v Evropě i ČR.
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Anticalc® PLUS 2010 od společnosti Geocentrum® Teplice

Délka 35 cm, průměr 8 cm



 

       

Čistota a zdraví
Kromě ztrát v penězích, jež jsou prokazatelné, je potřeba si uvědomit, že vápenatý povlak 
vnitřku rozvodů i povrchů dřezů, sprch či van, je semeništěm bakterií (např. legionela).  Dráždí 
suchou kůži, ekzémy i vlasy. Narušuje textilní vlákno, usazuje se na rostlinách apod. To vše je 
vyřešeno.  Anticalc® PLUS 2010 od společnosti Geocentrum Teplice zvyšuje komfort užívání 
vody, protože takto upravená voda se chová jako měkká. 
Největší výhodou této fyzikální úpravny je ovšem skutečnost, že i když účinně likviduje úsady 
vodního kamene, zároveň neznehodnocuje pitnou vodu tím, že by z ní odebírala tolik potřebný 
vápník a hořčík.

Ústřední topení
Speciální podoba úpravny je určena pro dálkové přívody teplé vody do panelových domů (mon-
táž na přívod) a rozvody ústředního vytápění v rodinných domech i velkých bytových objektech 
(montáž na zpátečku před kotel). Anticalc® PLUS TUV udrží v čistotě kotel, výměníky, rozvody, 
radiátory vč. podlahového vytápění. Bez úsad a biomasy topíte min. o 20 % levněji.

10 úspěšných let na trhu v ČR oslaví společnost 
Geocentrum s.r.o. Teplice a úpravna Anticalc® v roce 2013

Dlouhodobě se zabýváme zdravím, ekologií a úsporami. Rádi se s vámi rozdělíme o odborné znalos-
ti a možnosti úpravy pitných i užitkových vod ve všech druzích objektů. Konzultace našich techniků 
a návrhy řešení na místě samém, jsou samozřejmostí. Zdarma získáte i testy tvrdosti vody. 
V našem E-SHOPU a na všech odborných veletrzích, představujeme i různé možnosti efektivní do-
úpravy vaší pitné vody již od 459 Kč (mechanické nečistoty, bakterie, pesticidy, těžké kovy, železo…).

Pro případné zájemce z řad odborných stavebních, instalatérských firem nebo velkoobchodů je 
připravena kompletní prodejní a propagační podpora.
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Ukázka montáže s filtrem na mechanickou nečistotu
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Panelový dům,
průtok 9000 litrů/hod.

uzemnění

odborný zástupce společnosti
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