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Soľné tablety                                                                 

 
   

Tabletovaná soľ je vyrobená z varenej soli vysokej čistoty, zalisovaná vo forme tabliet, určená 

predovšetkým pre zariadenia na úpravu vody. 

Zariadenie na úpravu vody má zabudovanú iontomeničovú náplň, ktorá odstraňuje prechodnú tvrdosť 

vody, alebo iné nežiadúce prvky nachádzajúce sa vo vode v závislosti od typu náplne.  

Soľ sa využíva predovšetkým v procese regenerácie, zabezpečuje plnú funkčnosť a prevádzku takýchto 

zariadení.  

 

Prechodnú tvrdosť vody ( vodný kameň ) tvoria prevažne ióny vápnika a horčíka, ktoré sa naviažu  

na náplň – iontomenič, takto sa  pripraví mäkká voda. 

Regenerácia  je proces pri ktorom ióny sodíka Na+ nahradia zadržané ióny vápnika Ca a horčíka Mg.  

 

Výroba  

Tabletovaná soľ je vyrábaná z vákuovej soli vysokej čistoty, má správny tvar – rozmer ktorý zabezpečuje  

jej postupné rozpúšťanie a správnu funkčnosť.   

Vákuová soľ je natoľko čistá, že obsah chloridu sodného je  viac ako 99,0 %, je dokonale rozpustná. 

 

Prvovýrobkom je kamenná soľ z ktorej sa pripraví soľanka  a následne vo výrobnom procese sa vyrobí  

soľ vysokej čistoty.   

 

Kvalita produktu  

Dodávame výlučne tovar  vyrobený v renomovaných spoločnostiach ktoré kladú vysoký dôraz  

na kontrolu kvality, tak aby  nami dodávaná soľ spĺňala  všetky požiadavky a platné normy.  

   

Nami dodávaná soľ  spĺňa i požiadavky normy  STN EN 973 Typ A  

                                                                                   Potravinového kódexu SR  

 

Tabletovaná soľ je vhodná pre všetky typy zariadení, na úpravu úžitkovej, pitnej vody pre domáce 

a komerčné požitie, nachádza využitie i v iných komerčných oblastiach.   

 

Možnosti balenia  

25 kg vrece  /40 ks/ 1000 kg paleta  

 

 

 Osvedčenia výrobcu :   

 Certifikát STN EN ISO 9001  

 Certifikát  HACCP  

  

 

Služby  

Našou hlavnou filozofiou je poskytnutie kvalitných, overených produktov, podliehajúcich pravidelnej 

kontrole   kvality v kvalitných obaloch a dokonale balené.  

Poskytujeme dokonalý predajný servis spojený s možnosťou dodania tovaru priamo na miesto 

určenia našich odberateľov. 

 

Nami ponúkané značky   
 Ciech  

 SuperTab 

 Regenit                         
                            

   

 

TABLETOVANÁ SOĽ  


