„NA BICÍCH NÁSTROJOCH“
ZAKLADATEĽ
ING. WILHELM MOHORN

POKUŠENIE UROBIŤ
NEMOŽNÉ MOŽNÝM...

35
OD HRDZAVÝCH BICÍCH NÁSTROJOV K
DESIATKAM TISÍCOM VYSUŠENÝCH BUDOV

OSLAVUJTE S NAMI

35 ROKOV AQUAPOLU
TERAZ
ZĽAVA
264,-€

NA KAŽDÚ NOVÚ
OBJEDNÁVKU
Pre nové objednávky a existujúce
ponuky. Okrem testovania. Žiadne
ďalšie zľavy. Suma vrátane DPH.
Akcia platí do 31. 12. 2020

O ZAKLADATEĽOVI
ING. WILHELMOVI MOHORNOVI

Príbeh Aquapolu sa začína s jednými hrdzavými bicími
nástrojmi vo vlhkej pivnici. Vynálezca a bývalý vedecký
pracovník Ing. Wilhelm Mohorn sa hneval na vlhkosť v
pivničných priestoroch kde mal uskladnené bicie nástroje
tak veľmi, že hľadal spôsob odvlhčenia daných priestorov.
Predtým ako sa začal zaoberať alternatívnou energiou a mal
zaregistrované 2 patenty, našiel rýchly prístup pre alternatívne

riešenia. Fascinovali ho myšlienky globálneho zemského poľa, jeho vlastné
nové teórie zemského jadra a myšlienky vedca a génia Nikola Teslu, ktorý je
našim veľkým vzorom.

„Ak chcete objaviť tajomstvo
vesmíru, musíte popremýšľať
nad pojmami ako energia,
frekvencia a vibrácia.“
NIKOLA TESLA

viac informácii na www.wmohorn.com

Pomocou prvého prototypu s valcovou cievkou skonštatoval veľmi rýchlo zmeny v
jeho pivnici.:

ZMIZNUTIE PLESNIVÉHO ZÁPACHU, RELATÍVNE ZNÍŽENIE
VLHKOSTI VZDUCHU A ZNÍŽENIE MERATEĽNEJ VLHKOSTI
MURIVA.
Po ďalších pozitívnych terénnych skúškach u priateľov a jeho vlastnej rodiny založil
Ing. Wilhelm Mohorn v roku 1985 spoločnosť. Dnes má AQUAPOL viac ako 55 000 (od
roku 2019) nainštalovaných zariadení a podobne veľa spokojných zákazníkov.
Pre vynálezcu Ing. Wilhelma Mohorna existovalo ešte veľa ďalších úloh a výziev
zotrvať na ceste k odvlhčeniu muriva. Postavil sa proti elektrosmogu na jeho vynález, respektíve na presné štruktúry zemského poľa a pochybnosti vedcov.
„To obzvlášť dráždi skeptikov, urobiť niečo nemožné“ bolo a je jeho krédom na ceste
k úspechu.

AQUAPOL 2.0
BUDÚCNOSŤ VĎAKA
ZA GENERAČNÚ VÝMENU
A NOVÉ ZAMERANIE

S veľkým elánom a víziou do budúca prichádza ako výkonná riaditeľka novozaloženej spoločnosti AQUAPOL International s. r. o v roku 2019 Michelle
Mohorn. Spoločnosť predtým pôsobila ako samostatný podnik pod menom
AQUAPOL International.
Od roku 2015 je činná v rodinnom podniku. Pozná spoločnosť založenú v roku
1985 od detstva a s ňou všetky stúpania i klesania Aquapolu. Jej rozhodnutie
pre novozaloženie firmy pripadá sebavedome:
„Moja predchádzajúca práca vo veľkej spoločnosti, kde som do roku 2015
pracovala už nebola pre mňa veľkým uspokojením. Hľadala som spoločnosť,
ktorá neponúka iba dobrý produkt, ale tiež myslí trvalo a je zameraná na
budúcnosť.“

Ďalšie informácie, informácie o produktoch a právne informácie
nájdete v našej základnej príručke AQUAPOL rovnako aj na našej
webovej stránke www.aquapol-international.com
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AQUAPOL SLOVAKIA s. r. o.
Nedožerská cesta 1284/36
971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 543 9392
Mobil: +421 903 270 100
E-mail: aquapol@aquapol.sk
http://www.aquapol.sk
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V roku 2016 prešla do rodinného podniku.

