Обробка та очищення криниць та колодязів
2020-07-05 08:32 від admin
Чому зникає вода в криницях в Україні?
Проблема зникнення води в криницях та водоймах в Україні. Основні причини та наслідки падіння
грунтових вод і як боротись з такою проблемою.
Детальніше » Чому зникає вода в криницях в Україні?

2020-06-02 16:23 від admin
Чистка криниць грейферним ковшом
Чистка криниць та колодязів з допомогою спеціальних грейферних ковшів. Якщо погіршилась
якість води і необхідно швидко почистити криницю, грейфер - отимальний і недорогий спосіб для
чистки криниць
Детальніше » Чистка криниць грейферним ковшом

2020-05-04 12:34 від admin
Особливості ґрунтів Львівської області
Ґрунти які поширені у Львівській області України та особливості чистки криниць на таких грунтах
при використанні колодязів та догляду за криницями
Детальніше » Особливості ґрунтів Львівської області

2020-03-31 15:33 від admin
Регулярна сезонна чистка криниць
Важливість регулярної сезонної очистки криниць для отримання чистої та смачної води в колодязі
та підтримки джерела води в хорошому стані

Детальніше » Регулярна сезонна чистка криниць

2019-08-06 19:26 від admin
Ефективна чистка криниць
Як правильно і ефективно проводититься чистка криниць?
Детальніше » Ефективна чистка криниць

2019-04-01 09:31 від admin
Значення замка для підтримання чистоти криниць
Важливість і значення замка в колодязі криниці для підтримання чистоти криниць та чистої води
Детальніше » Значення замка для підтримання чистоти криниць

2018-07-17 21:00 від admin
Чистка криниці здатна поліпшити загальні показники і якість води
Чистка криниці дозволяє покращити якість питної води, і як результат - чиста та смачна вода у
вашій оселі. Декілька корисних порад, як доглядати за криницею.
Детальніше » Чистка криниці здатна поліпшити загальні показники і якість води

2017-05-18 00:52 від admin
Як часто проводиться чистка криниць
Як регулярно необхідно чистити криницю щоб отримати чисту та смачну воду?
Детальніше » Як часто проводиться чистка криниць

2017-04-19 23:43 від admin

Хімічна чистка криниць
Одним із ефективних і недорогих способів отримати чисту воду в криниці являється хімічна
очищення шахти криниці.
Детальніше » Хімічна чистка криниць

2017-04-01 18:02 від admin
Як проводиться чистка криниць
Криниця являється важливим джерелом питної води в домі. Від того яка якість води залежить і
ваше здоров"я. Криниця з часом потребує чистки так як забруднюється органічними та
неорганічним домішками, що призводить до погіршення якості води.
Детальніше » Як проводиться чистка криниць
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