
 

 

TIEDOTE, 13.4.2012  

 
AQVIA® Balance – uusi hiilihapotuslaite AGAlta 

 

Hiilihapotettu hanavesi maistuu erityisesti keväällä ja kesällä. AGAn 

keväisen uutuustuotteen AQVIA® Balancen avulla suomalainen puhdas 

hanavesi muuttuu hetkessä raikkaaksi ja kuplivaksi. 

Kupliva vesi syntyy hiilidioksidin avulla. Koska AQVIA Balance ei vaadi 

sähköä, on se helppo ottaa mukaan esimerkiksi kesämökille, asuntoautoon, 

veneilyretkelle tai takapihan terassille. Lisäksi laite on näppärästi 

sijoitettavissa keittiöön ilman, että se kilpailisi pistorasiapaikasta 

kahvinkeittimen tai muiden keittiön pienkoneiden kanssa. AQVIA Balance on 

myös oivallinen lahja kevään ja kesän juhliin. 

Tyylikäs skandinaavista muotoilua edustava AQVIA Balance on valmistettu 

Ruotsissa erityisesti pohjoismaisia koteja varten. AQVIA Balance -

hiilihapotuslaite on saatavissa ajattoman valkoisena. Hyvän hinta-

laatusuhteen, tyylikkyyden ja kestävän materiaalin vuoksi AQVIA Balance 

sopii moniin erilaisiin keittiöihin sekä työpaikoille että koteihin. 

– Hiilihapotuslaite on keskeinen osa nykyaikaisen keittiön varustetasoa. 

Helppokäyttöisyyden ansiosta koko perhe voi hiilihapottaa vettä AQVIA 

Balancella. Täytä vesipullo, kiinnitä pullo laitteeseen ja paina nappia 

muutama sekunti – tämän helpommaksi ja nopeammaksi ei kuplajuomien 

valmistus voi enää tulla, kertoo Helena Tanskanen AGAlta. 

Raikas hiilihapotettu vesi tekee ruokailusta maistuvamman ja tarjoaa 

ripauksen ylimääräistä luksusta arkeen. Hiilihapotetusta vedestä voi nauttia 

joko AQVIA-makujen kera tai ilman.  Hiilihapotuslaitetta käyttämällä ei 

ainoastaan säästä rahaa, vaan myös ympäristöä sekä voimia, kun 

pullotettua vettä ei tarvitse enää kantaa kaupasta kotiin. 

AQVIA Balance -hiilihapotuslaitteen mukana tulee yksi litran vesipullo ja yksi 

AGAn hiilidioksidipullo (425 g). Laitteen suositeltu myyntihinta on 89 euroa. 

Lisätietoja laitteesta saa myös AGAn uusilta kuluttajille suunnatuilta 

internetsivuilta osoitteesta myaga.fi. 

 



 

 

Kaikki tarvittavat tiedot MyAGA-sivustolta 

MyAGA-sivustolle on koottu tietoa kaikista AGAn kuluttajatuotteista: 

hiilihapotuslaitteista, hiilidioksidista, juomatiivisteistä ja nestekaasusta. Näiden 

lisäksi sivustolla on vinkkejä esimerkiksi puutarhan grillijuhlia varten, reseptejä 

ja muita neuvoja. MyAGA-sivulla olevan QR-koodin avulla voi selvittää 

lähimmän AGAn jälleenmyyjän sijainnin, jonka saa suoraan älypuhelimeen. 
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AGA valmistaa ja markkinoi teollisuus- ja erikoiskaasuja kaikenlaisiin 

sovelluksiin ja kehittää – yhteistyössä asiakkaiden kanssa – kokonaisratkaisuja, 

jotka sisältävät kaasut, prosessiosaamisen, laitteistot ja tarvikkeet sekä 

palvelut. Parantunut kannattavuus, turvallisuus ja laatu ympäristöasiat 

huomioiden ovat AGAn asiakaslupauksia. AGAn tuotteet auttavat monia 

kuluttajia arkensa helpottamisessa ja tehostamisessa. Suomen AGA on osa 

Linde Groupin Pohjois-Euroopan yksikköä, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat 

ja Baltian maat. 


