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Hiilihapotuslaitteissa on eroja: AQVIA Balance 
testimenestys kolmessa eri Pohjoismaassa 
 
Raikasta hanavettä voi entisestään piristää lisäämällä siihen hiilidioksidin avulla 
kuplia. Hiilihapotuslaitteet kasvattavat suosiotaan Pohjoismaissa ja kuluttajilla on 
entistä enemmän valinnanvaraa laitteiden suhteen. AQVIA Balance on hiljattain 
menestynyt useassa testissä. Viimeisimpänä AGAn hiilihapotuslaite sai kiitosta 
viime viikon Kuningaskuluttajassa (25.10.).  AQVIA Balance nousi testissä yhden 
testiperheen suosikiksi ja sen etuina pidettiin helppokäyttöisyyttä, hyvää ulkonäköä 
ja kokoa, jonka ansiosta laite mahtuu hyvin keittiöön esimerkiksi kaappien välitilaan.   
 
Vuoden verran markkinoilla ollut AQVIA Balance on pärjännyt hiilihapotuslaitteiden 
testeissä myös muissa Pohjoismaissa. Laite oli testin paras, kun ruotsalaisen SVT-kanavan 
Plus-ohjelma hiljattain vertaili markkinoilla olevia hiilihapotuslaitteita. Ohjelma on 
puolueeton ja siten verrattavissa YLE:n Kuningaskuluttajaan. Plus-ohjelmassa testin 
kuitenkin suorittivat tavallisten kuluttajien sijaan Umeån yliopiston kemian laitoksen tutkijat. 
Plus-testin voittajaksi selviytyi AGAn AQVIA Balance seuraavin perusteluin: ”AGA AQVIA 
Balance, 699 kruunua + hyvä hinta, tuottaa luvatun määrän juomaa ja on 
helppokäyttöinen.”  
 
Tanskalainen Familie Journal -lehti valitsi aiemmin tänä vuonna AQVIA Balancen 
testivoittajaksi antamalla sille täydet kuusi pistettä kuudesta mahdollisesta. Lehti perusteli 
testin tulokset seuraavasti: ”Laite on helppokäyttöinen, helppo puhdistaa, ja pullo on helppo 
asettaa paikalleen ja ottaa pois. Laitteella saa isoja kuplia, vahvan poreilun ja hyvän maun.” 
 
– Veden hiilihapottaminen kotona yleistyy Suomessa kovaa vauhtia. Veden 
hiilihapottaminen kotona on helppoa ja säästää valmiin kuplaveden kaupasta kantamiseen 
käytettyä vaivaa ja rahaa. Täytä vesipullo, kiinnitä pullo laitteeseen ja paina nappia 
muutama sekunti – tämän helpommaksi ja nopeammaksi ei kuplajuomien valmistus voi 
enää tulla, sanoo avainasiakaspäällikkö Helena Tanskanen AGAlta.   
 
AGAn hiilihapotustuotteet 
AGAlla on markkinoilla useita hiilihapotustuotteita: hiilihapotuslaitteita ja PET-pulloja sekä 
makuvesitiivisteitä hiilihapotetun veden maustamiseen. Malli AQVIA Balance valmistetaan 
Ruotsissa, ja se on ollut markkinoilla reilun vuoden. Hiilihapotuslaite ei tarvitse sähköä eikä 
paristoja, ja sitä on helppo käyttää. Laitteen mukana tulee yksi AGAn hiilidioksidipullo, jolla 
voi valmistaa noin 60 litraa hiilihapotettua vettä. Tuotteen suositushinta on 89 euroa. 

Lisätietoja laitteesta saa myös AGAn uusilta kuluttajille suunnatuilta internetsivuilta 
osoitteesta www.myaga.fi.  

http://areena.yle.fi/tv/1680328/#/play
http://www.svt.se/plus/hemmalaskmaskintest
http://www.svt.se/plus/hemmalaskmaskintest
http://www.myaga.fi/
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Oy AGA Ab 

Oy AGA Ab on osa Linde Groupia, joka on maailman johtavia teollisuuskaasu- ja teknologiayhtiöitä. 

Linde Groupilla on lähes 48 000 työntekijää 100 maassa. Suomen AGA on osa Linde Groupin 

Pohjois-Euroopan yksikköä, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat sekä Baltian maat. AGA on alueensa 

johtava teollisuuskaasujen toimittaja, jonka kokonaisratkaisuihin sisältyvät mm. kaasut, 

kaasulaitteistot, prosessiosaaminen sekä koulutus- ja huoltopalvelut. AGAn kehittynyt 

kaasuteknologia auttaa asiakkaita parantamaan kannattavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä 

suojelemaan samalla ympäristöä. 
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