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Reverse Osmosis systems

135

7

92 000 m2

AQUAPHOR

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως

Παραγωγικές μονάδες

ΚΙΝΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΣΡΑΗΛ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΛΑΤΒΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΡΩΣΣΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΗΠΑ

υψηλής ποιότητας
παραγωγικός χώρος

Η AQUAPHOR καθοδηγεί τις πιο προηγμένες τεχνολογίες
στον καθαρισμό του νερού και παρέχει
ολοκληρωμένη παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη.
Είναι μια εταιρεία διανομής και μάρκετινγκ

Τα φίλτρα νερού AQUAPHOR κατασκευάζονται
τόσο για το δικό μας BRAND όσο και για διαφορετικές μάρκες
εμπόρων λιανικής σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα φίλτρα νερού AQUAPHOR διανέμονται σε
περισσότερες από 65 χώρες παγκοσμίως,
Στις ΗΠΑ, Ευρώπη, Κίνα, Νότια Αμερική, Αφρική, Αυστραλία

στην Εσθονία, Η.Π.Α, Ρωσία, Ισραήλ

www.aquaphor.online



AQUAPHOR 
Όμιλος εταιρειών

Η εταιρεία AQUAPHOR είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τετηγμένων
ινών στον κόσμο, για την επεξεργασία και τον καθαρισμό του νερού,
συστήματα, που βασίζονται σε αυτά τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υλικά.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης είναι 92000m2 συνολικά,
συμπεριλαμβανομένων 51000m2 της υπερσύγχρονης κατασκευής στην Εσθονία.
Από το 2006 τα προϊόντα και η διαδικασία παραγωγής της AQUAPHOR®
είναι πιστοποιημένα από την TUV και την SGS.

www.aquaphor.online



AQUALENTM

• Περιορισμένη
αποτελεσματικότητα

Το νερό ρέει μέσα από
μεγάλα κανάλια
μεταξύ μεγάλων
διαμέτρου κόκκων:

Το νερό ρέει κατά μήκος
από τις υδρόφιλες επιφάνειες
χηλικών ιόντων-
ανταλλαγή ινών:

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το AQUALEN προσροφά και αφαιρεί εξαιρετικά τα βαρέα μέταλλα.

Το υλικό φίλτρου στο εσωτερικό του περιλαμβάνει μικροΐνες ανταλλαγής ιόντων με AQUALEN
ιοντοεναλλαγή ρητίνης και ενεργό άνθρακα καρύδας.
Οι εξαιρετικά υδρόφιλες μικροΐνες AQUALEN παρέχουν ομοιόμορφη ροή νερού σε όλο το φυσίγγιο
με ελάχιστη αντίσταση ροής. Η επιφάνεια επαφής του AQUALEN είναι 33 φορές μεγαλύτερη από
τις παραδοσιακές κοκκώδης ρητίνες. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια, τόσο περισσότερες ακαθαρσίες φιλτράρονται.
Το φίλτρο μειώνει αποτελεσματικά τα άλατα, το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα (υδράργυρος, μόλυβδος, χαλκός κ.λπ.),
φυτοφάρμακα, φαινόλες και άλλες ανεπιθύμητες ουσίες.

Καινοτόμο φιλτράρισμα με μεμβράνη για φίλτρα κανάτας

Μικροίνες AQUALEN

Βασική Προηγμένη
τεχνολογία

AQUAPHOR Τεχνολογίες TM

τεχνολογία

Το πατενταρισμένο σύστημα AQUAPHOR RO παρέχει υψηλή ανάκτηση διείσδυσης, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
και αποτελεσματική λειτουργία ακόμη και με χαμηλή πίεση της βρύσης, σε ένα μικρότερου μεγέθους σύστημα υψηλής αντοχής RO.

Ο άνθρακας AQUAPHOR περιέχει AQUALEN και σκόνη ενεργού άνθρακα, παρέχοντας χαμηλή αντίσταση ροής
και μεγαλύτερη ικανότητα απομάκρυνσης αιωρούμενων στερεών, βαρέων μετάλλων και οργανικών ακαθαρσιών.

Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φιλτράρισμα RO υψηλής απόδοσης

Ενεργός άνθρακας + AQUALEN (CB)

• Ανώτερη αποτελεσματικότητα

www.aquaphor.online



 

 

 

 

& SPA

S550 S800 S1000

840 1200 1540

10 12

25/38 28/42

1.0/66 1.1/67

322 х 554 х 430 404 х 706 х 485 404 х 795 х 485

15 23 28

Πλυντήριο
& Καθαρισμός

Ομορφιά

Χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό της δεξαμενής και στους εξαιρετικά λεπτούς κόκκους ανταλλαγής ιόντων,
η απόδοση αλατιού μεγιστοποιείται.

Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός του συστήματος παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής, εξαλείφει τους διόδους
ενώ οι μικροί κόκκοι ανταλλαγής ιόντων αναγεννώνται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Σαν άποτέλεσμα
αφαίρεση υψηλής συγκέντρωσης Fe (συγκέντρωση έως 15 mg/L σε νερό) και σκληρότητας.

διαρκεί πολλαπλάσια φορές περισσότερο από ό,τι στα κλασικά συστήματα.

Compact, όλα σε ένα σύστημα, αποσκλήρυνση και προφίλτρο για την προστασία της ρητίνης
λιγότερο από 20 microns, αφαιρεί το σίδηρο (up to 15 mg/L). και το μαγγάνιο

Μέγιστη σκληρότητα, mg/L

Μέγιστη μείωση σιδήρου, ppm

Λειτουργία HC υψηλής χωρητικότητας, min/L 23/25

Χωρητικότητα HE mode, kg αλάτι/γρ σκληρότητας0.6/49

Διαστάσεις (μήκος х ύψος х πλάτος), mm
Χωρητικότητα ρητίνης σε Λίτρα

• Χρησιμοποιεί έως και 50% λιγότερο αλάτι

Χαρακτηριστικά:

Οι αποσκληρυντές AQUAPHOR είναι μια προηγμένη εναλλακτική του κλασικού
αποσκληρυντή. Οι αποσκληρυντές AQUAPHOR έχουν εξαιρετική
απόδοση, με χαμηλή κατανάλωση αλατιού και μικρή ποσότητα νερού
για την αναγέννηση

Αποσκληρυντές S550, S800, S1000

Πλεονεκτήματα

• 2-σε-1: αποσκλήρυνση νερού & αφαίρεση σιδήρου

• Έως και 5 φορές λιγότερο νερό για αναγέννηση

• Μικρότερη δαπάνη συντήρησης

• Πιστοποιημένο κατα NSF

Οι καινοτόμες, κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βαλβίδες διπλού πυρήνα του αποσκληρυντή AQUAPHOR
διασφαλίζουν μακροχρόνια απροβλημάτιστη απόδοση μεταυτόχρονη ελάχιστη σπατάλη νερού.

παροχή καθαρού νερού
Ολόκληρο το σπίτι με

Εκτός από τη χαμηλή κατανάλωση αλατιού του συστήματος, η ρητίνη ανταλλαγής ιόντων

•Πλήρως ανακυκλώσιμο σώμα και δεξαμενή

www.aquaphor.online



 

 

& SPA

NEW NEW

Viking Series

Viking Viking PRO Viking Midi Viking Mini

180 х 595 225 х 606 180 х 425 180 х 225

В520 PRO B515 PRO B505-13

25 15 10

150 000 90 000 30 000

B520-14

—

B515-14 B505-14

25 15 10

B150 Plus B150 Midi

—10 7

40 000 25 000

Διάρκεια— 150 000 L

Ανταλλακτικό В520 PRO
για κρύο νερό

Πλυντήριο
& Καθαρισμός

Ομορφιά

Όλο το νερό στο σπίτι είναι εξαιρετικό για μπάνιο και καθαριότητα.
Το Viking προστατεύει όλες τις οικιακές συσκευές και μειώνει το συνολικό κόστος συντήρησης.

Σχεδιασμένο για ευκολότερη εγκατάσταση και συντήρηση με τα εξαρτήματα ταχείας αποδέσμευσης.
Δεν θα χρειαστείτε κανένα εργαλείο για να αντικαταστήσετε μόνοι σας τα φίλτρα.

Η σειρά AQUAPHOR Viking εξασφαλίζει φιλτράρισμα πόσιμου νερού καθώς και προφιλτράρισμα, ανάλογα
τον τύπο του ανταλλακτικού. Το Viking μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζεστό και κρύο νερό για να αφαιρέσει τα αιωρούμενα,
διαλυμένες ενώσεις, βαρέα μέταλλα, χλώριο και άλλες προσμείξεις.

Διαστάσεις, mm

Aνταλλακτικά για κρύο νερό

Συνιστώμενος ρυθμός ροής, L/min

Απόδοση ανταλλακτικού φίλτρου, L

Ανταλλακτικό για ζεστό νερό

Συνιστώμενος ρυθμός ροής, L/min

Απόδοση ανταλλακτικού φίλτρου, L/min            50              35          15

Ανταλλακτικό για πόσιμο νερό

Συνιστώμενος ρυθμός ροής, L/min

Απόδοση ανταλλακτικού φίλτρου
για βαθύ καθαρισμό, L

AQUAPHOR Viking αποτελείται από υψηλής ποιότητας περίβλημα από
ανοξείδωτο χάλυβα, αντέχει σε θερμοκρασίες έως 90°C. Είναι ανθεκτικό
σε υψηλή πίεση και εγγυάται λειτουργία χωρίς προβλήματα.
Προστατεύει επιπλέον τα υπόλοιπα φίλτρα για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού.

Πλεονεκτήματα

με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
υψηλής χωρητικότητας καθαρισμού

•Καθαρό νερό στο σπίτι

•Απλό στην εγκατάσταση και τη χρήση

Το Viking PRO έχει ενα περίβλημα προ-φιλτραρίσματος κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό για χρήση για κρύο νερό,
καθαρισμός του νερού σε spa, ιδανικό για οικιακή χρήση αλλα και επαγγελματική.

Σε ολόκληρο το σπίτι
παροχή καθαρού νερού

www.aquaphor.online
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Gross Series

& SPA
Πλυντήριο

& Καθαρισμός

Κατασκευάζεται με  Carbon block +
AQUALEN technology. Ικανό να προσφέρει
βαθύ καθαρισμό του νερού από οργανικές ακαθαρσίες,
βαρέα μέταλλα και ενεργό χλώριο.
Φιλτράρει σωματίδια τόσο μικρά όσο 5 μικρά.

τυλιγμένο νήμα για να σχηματιστεί μια σπείρα.
Χρησιμοποιείται για μείωση των ιζημάτων στο νερό με υψηλό
ποσοστό ιζημάτων και σιδήρου/μαγγανίου.

Μειώνει αποτελεσματικά τα μικροσωματίδια
σε μέγεθος έως 5 micron.
 

Διάρκεια ζωής φίλτρου B520-12: 60 000 L
Ταχύτητα φιλτραρίσματος: 20 L/min

Διάρκεια ζωής φίλτρου B510-12: 30 000 L
Ταχύτητα φιλτραρίσματος: 10 L/min

για Gross 20" για Gross 10'' Ανταλλακτικά πολυπροπυλενίου

Ομορφιά

Το περίβλημα του φίλτρου είναι κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας πλαστικό,
και μπορεί να αντέξει την υψηλή πίεση. Μπορεί να
εφαρμοστεί όπου απαιτείται υψηλή απόδοση.

Ανθεκτικό με μεγάλη διάρκεια αντοχής

•Προστατεύει οικιακές συσκευές & φίλτρα άνω-κάτω πάγκου
•Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών φίλτρων

Πλεονεκτήματα

Ανταλλακτικό φίλτρο από πολυπροπυλένιο,

*Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλακτικό φίλτρο άνθρακα μετά
το ανταλλακτικό πολυπροπυλενίου-νήμα

Η σειρά AQUAPHOR Gross μπορεί να εξοπλιστεί είτε με φίλτρα ιζημάτων διαφορετικού τύπου
για την προστασία των οικιακών συσκευών από στερεά σωματίδια ή με ινώδη άνθρακα που
θα μειώσει την ποσότητα των ενώσεων χλωρίου και βαρέων μετάλλων που βρίσκονται στο νερό της βρύσης.

•Ανταλλακτικά φίλτρα BigBlue10"και 20"

Η σειρά AQUAPHOR Gross διατίθεται σε πλαστικό περίβλημα υψηλής αντοχής.
Με μια ποικιλία ανταλλακτικών φίλτρων, η σειρά Gross εξασφαλίζει προφιλτράρισμα
και προστατεύει τα φίλτρα πόσιμου νερού, άνω & κάτω πάγκου.

Σε ολόκληρο το σπίτι
παροχή καθαρού νερού

(Αποτελεσματικόόσο<0.5mc απλού άνθρακα αντίστοιχα)

www.aquaphor.online



Συνιστάται για αλλεργικούς
ασθενείς και παιδιά.

Το φιλτράρισμα νερού AQUAPHOR®
είναι ένας βιώσιμος τρόπος
για την περικοπή των καθημερινών
πλαστικών απορριμμάτων.

Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα
μείωσης της σκληρότητας
και γενικά των αλάτων (μόνιμης & παροδικής)

Εύκολη αντικατάσταση φυσιγγίου.
Καθαρή και ασφαλής συντήρηση.

ιούς, βακτήρια,
βαρέα μέταλλα,
αρσενικό, άλατα,
φυτοφάρμακα,
ενεργό χλώριο,
οργανικές ενώσεις,
κολλοειδής σίδηρος,
φάρμακα
(αντιβιοτικά, ορμόνες)

Το σύστημα RO κάνει το
νερό της βρύσης, καθαρό, μαλακό
και γευστικό.

Οι μεμβράνες RO είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την απομάκρυνση των αλάτων,

Click & Turn:
Εύκολο στη χρήση

Premium Φίλτρο
Πόσιμο νερό

Αντίστροφη ώσμωση
αφαιρεί:

οργανικές και ανόργανες ακαθαρσίες από το νερό.

Σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης ώσμωσης

www.aquaphor.online



RO-202S

 

 K7BM
 
 

 K2
 
 

 RO-100S
 

 K1
 

• Έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης Α.Ι. για την

• Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τη
   διάρκειας ζωής του ανταλλακτικού.
• Εμπλουτισμός του νερού με μαγνήσιο Mg2+.

• Δοχείο αποθήκευσης 5 λίτρων.
• Το σύστημα RO-202S μπορεί να συνδεθεί με συσκευές:
παγομηχανές, καφετιέρες κ.λπ.

Το πρώτο σύστημα φιλτραρίσματος νερού

• Μειώνει τα αιωρούμενα σωματίδια και τα
ιζήματα 2 micron ή μεγαλύτερα.

• Το καινοτόμο φυσίγγιο συνδυάζει μηχανικό
φιλτράρισμα και αποροφητικότητα σε ακαθαρσίες .
• Το προφιλτράρισμα υψηλής χωρητικότητας αφαιρεί 
την άμμο και άλλα σωματίδια έως και 10 μικρά.

• Η σύνθετη μήτρα με μικρο-ίνες AQUALEN παρέχει
εξαιρετικά υψηλή ικανότητα αφαίρεσης σκουριάς
και αιωρούμενων στερεών.
• Η ζώνη ρόφησης μειώνει τις ακαθαρσίες στα 3 μικρά
χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία
Carbon Block + AQUALEN.

Ενσωματωμένη αντλία υψηλής πίεσης για μέγιστη απόδοση.

Πλεονεκτήματα

προετοιμασία εμπλουτισμού

Επεξεργασία διήθησης με μεμβράνη
ενεργού άνθρακα

Προφίλτρο 2 και 1

αποχέτευση-απομάκρυνση των ακαθαρσιών από τονερό

• Carbon Block + AQUALEN Μειώνει τις οργανικές
ακαθαρσίες και το ενεργό χλώριο στο νερό.

Διαστάσεις: 411 ×486×195 mm
Καθαρό βάρος: 12 κιλά

Φυσίγγιο μεμβράνης

• Παραγωγικότητα 380 L ανά ημέρα (100 γαλόνια
• Το μέγεθος φιλτραρίσματος φτάνει τα 0,0001 μικρά

•Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί ακόμη

• Προστασία από πρωτόζωα (μικροοργανισμοί)
βακτήρια, ιούς.

Μικροδιήθηση, και

•Εμπλουτίζει το νερό μεχρήσιμα
ιχνοστοιχεία Mg2+ και Ca2+.

• Παρέχει αξιόπιστη προστασία από βακτήρια.
Η μεμβράνη Hollowfiber αφαιρεί όλα τα σωματίδια
μεγαλύτερα από 0,1 microns.

και τις πιο μικρές ποσότητες ακαθαρσιών στο νερό
της βρύσης, τις οποίες δεν αφαιρούνται με φίλτρα
άνθρακα, ζεόλιθου, αραγωνίτη, κεραμικών.

Ανταλλακτικά

με τεχνητή νοημοσύνη A.I

Νεο

www.aquaphor.online



RO-101S EU

 RO-50S / RO-100S
 

 K1
 

RO-102S EU 
Limited  
Edition

 K2
 
 

 
 
 

• Συμπαγές, παραγωγικό και αποδοτικό στο νερό
   Σύστημα RO με δοχείο αποθήκευσης 5 λίτρων.
• Το σύστημα λειτουργεί με πίεση ακόμα και με 2 bar.
• Η συσκευή καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο κάτω από το
νεροχύτη από μια παραδοσιακή μονάδα αντίστροφης ώσμωσης.
• Το φίλτρο καθαρίζει το νερό χωρίς την ανάγκη
από τυχόν χημικά πρόσθετα.

• RO-101S EU:

• RO-102S EU:

Πλεονεκτήματα

Συμπαγές, παραγωγικό και αποδοτικό
σύστημα RO με δοχείο αποθήκευσης 5 λίτρων.

K7BM

• Παραγωγικότητα 190 L ανά ημέρα ( 50 γαλόνια) .

•Παραγωγικότητα 380 L ανά ημέρα ( 100 γαλόνια

φιλτράρισμα και αποροφητικότητα σε ακαθαρσίες.

•Μειώνει τα αιωρούμενα σωματίδια και τα
ιζήματα 2 micron ή μεγαλύτερα.

• Carbon Block + AQUALEN Μειώνει τις οργανικές
ακαθαρσίες και το ενεργό χλώριο στο νερό.

• Εμπλουτίζει το νερό με χρήσιμα
ιχνοστοιχεία Mg2+ και Ca2+.

Μεγέθος: 371 х420 х190 mm
Καθαρό βάρος: 6,1 kg

την άμμο και άλλα σωματίδια έως και 10 μικρά.

 παρέχει εξαιρετικά υψηλή ικανότητα αφαίρεσης
 σκουριάς και αιωρούμενων στερεών.

• Το προφιλτράρισμα υψηλής χωρητικότητας αφαιρεί

• Η σύνθετη κατασκευή με μικρο-ίνες AQUALEN

• Μέσω της συμπαγούς πυκνότητας διήθησης
μειώνει τις ακαθαρσίες στα 3 μικρά, χάρη στην 
πατενταρισμένη τεχνολογία Carbon Block +AQUALEN.

Φυσίγγιο μεμβράνης

Προφίλτρο 2 και1

Μικροδιήθηση, και
προετοιμασία εμπλουτισμού

•Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί ακόμη
και τις πιο μικρές ποσότητες ακαθαρσιών στο νερό
της βρύσης, τις οποίες δεν αφαιρούνται με φίλτρα
άνθρακα,ζεόλιθου,αραγωνίτη,κεραμικών.

• Προστασία από πρωτόζωα (μικροοργανισμοί)
βακτήρια, ιούς.
• Το μέγεθος φιλτραρίσματος φτάνει τα 0,0001 μικρά

ενεργού άνθρακα
Επεξεργασία διήθησης με μεμβράνη

•Τοκαινοτόμοφυσίγγιοσυνδυάζειμηχανικό

Ανταλλακτικά

• Παρέχει αξιόπιστη προστασία από βακτήρια.
Η μεμβράνη Hollowfiber αφαιρεί όλα τα σωματίδια
μεγαλύτερα από 0,1 microns.

www.aquaphor.online



RO-312S Pro

 K7M
 
 

 K1
 

 RO-100S
 

Δεν περιέχει
δισφαινόλη Α (BPA)

Ανθεκτικό στα άλατα,
δεν γρατσουνιέται

Πλένεται στο
πλυντήριο πιάτων

Μέγιστη
διαφάνεια

•  Φρέσκο καθαρό νερό.
• Το πιο οικονομικό σύστημα RO.
• Συλλέγει αυτόματα 4 λίτρα καθαρού νερού σε ξεχωριστή κανάτα.
• Η κανάτα μπορεί να πλυθεί απλά, δεν χρειάζεται
ειδικό καθαρισμό όπως σε συστήματα με δεξαμενές.

•Το προφιλτράρισμα υψηλής χωρητικότητας αφαιρεί

Διαστάσεις: 280 × 376 × 105 mm
Καθαρό βάρος: 4,1 kg

Πλεονεκτήματα

Το σύστημα RO-312S Pro είναι το πιο compact
μεταξύ των μονάδων αντίστροφης ώσμωσης.
Δεν πιάνει πολύ χώρο στην κουζίνα σας.
Επιπλέον, είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μικροδιήθηση, και

προετοιμασία εμπλουτισμού

Προφίλτρο 2 και1

Tritan

Φυσίγγιο μεμβράνης

Ανταλλακτικά

• Εμπλουτίζει το νερό με χρήσιμα
 

TM

•Το καινοτόμο φυσίγγιο συνδυάζει μηχανικό
φιλτράρισμα και αποροφητικότητα σε ακαθαρσίες.

•Μέσω της συμπαγούς πυκνότητας διήθησης
μειώνει τις ακαθαρσίες στα 3 μικρά, χάρη στην
πατενταρισμένη τεχνολογία Carbon Block +AQUALEN.

•Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί ακόμη
και τις πιο μικρές ποσότητες ακαθαρσιών στο νερό
της βρύσης, τις οποίες δεν αφαιρούνται με φίλτρα
άνθρακα,ζεόλιθου,αραγωνίτη,κεραμικών.
• Προστασία από πρωτόζωα (μικροοργανισμοί)
βακτήρια, ιούς.

• Το μέγεθος φιλτραρίσματος φτάνει τα 0,0001 μικρά

• Ησύνθετη κατασκευή με μικρο-ίνες AQUALEN
παρέχει εξαιρετικά υψηλή ικανότητα αφαίρεσης
σκουριάς και αιωρούμενων στερεών.

•Παρέχει αξιόπιστη προστασία από βακτήρια.
Η μεμβράνη Hollowfiber αφαιρεί όλα τα σωματίδια
μεγαλύτερα από 0,1 microns.

την άμμο και άλλα σωματίδια έως και 10 μικρά.

είναι ένας συμπολυεστέρας νέας γενιάς
εξαιρετικά ανθεκτικό στα χτυπήματα
και στις υψηλές θερμοκρασίες

  ιχνοστοιχεία Mg2+ και Ca2+.

Νεο
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RO-70S

• Πλήρης RO σύστημα με συμπαγή σχεδιασμό.
• Δεξαμενή νερού 5L για χρήση καθαρού νερού.
• Λειτουργεί σε χαμηλή πίεση χωρίς την ηλεκτρική αντλία.
• Το φίλτρο καθαρίζει το νερό χωρίς να χρειάζεται η χρήση
με χημικά πρόσθετα.

•  Εμπλουτισμός με χρήσιμα ιχνοστοιχεία.
•  Σχεδιασμένο για τη διόρθωση της οξύτητας (pH)
•  Βελτιώνει τη γεύση του πόσιμου νερού

• Παραγωγικότητα 380 L ανά ημέρα ( 100 γαλόνια )

Διαστάσεις: 271 × 495 × 190 mm
Καθαρό βάρος: 6,2 kg

Πλεονεκτήματα

Εύγεστο & Ευεργετικό νερό
2 σε 1

Προφίλτρο

RO-50S
Φυσίγγιο μεμβράνης

Είναι πολύ πρακτικό για μια μικρή κουζίνα. 
Επιπλέον, είναι εύκολο στη χρήση και τη συντήρηση.

ροφήματα
Μειώνει
τα άλατα

Γευστικό
φαγητό

Ανταλλακτικά

• Μειώνει τα αιωρούμενα σωματίδια και τα ιζήματα

• Προστασία από πρωτόζωα (μικροοργανισμοί)
βακτήρια, ιούς.

•Σχεδιασμένο με τεχνολογία Carbon Block +
AQUALEN, το ανταλλακτικό φίλτρο
προεπεξεργάζεται το νερό αφαιρώντας οργανικές
ακαθαρσίες, βαρέα μέταλλα και χλώριο

• Η αυξημένη ποσότητα επιλεκτικών ινών
ανταλλαγής ιόντων АQUALEN, συμβάλλει στην
υψηλή ικανότητα συγκράτησης ιζημάτων και
του επιτρέπει να απομακρύνει αποτελεσματικά
τον κολλοειδή και διαλυμένο σίδηρο.

και τις πιο μικρές ποσότητες ακαθαρσιών στο νερό
της βρύσης, τις οποίες δεν αφαιρούνται με φίλτρα
άνθρακα,ζεόλιθου,αραγωνίτη,κεραμικών.

• Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί ακόμη

Το μαλακό νερό,
προσδίδει πιο έντονη
γεύση στον καφέ

Οι βραστήρες, οι
μηχανές καφέ,
και άλλες συσκευές
λειτουργούν ομαλότερα
και απαιτούν λιγότερη επισκευή.

Το μαγείρεμα με μαλακό
νερό αποκαλύπτει
βαθιές πλούσιες γεύσεις
των πιάτων σας.

5 micron ή μεγαλύτερα.

•Το μέγεθος φιλτραρίσματος φτάνει τα 0,0001 μικρά

και το τσάι, απαλαγμένα

Υγιεινά

από τοξίνες

Το σύστημα RO-70S είναι compact και εύκολο στη χρήση.

Νεο

www.aquaphor.online



OSMO PRO 50 EU, OSMO PRO 100 EU PRO 50

PRO 100

PRO HFM

•  Περιέχει ένα μείγμα από υψηλής
ποιότητας ρητίνες ανταλλαγής ιόντων

50 γαλόνια την ημέρα
190 λίτρα την ημέρα

100 γαλόνια την ημέρα
380 λίτρα την ημέρα

•  Φυσικά μέταλλα εμπλουτίζουν

• Βελτιώνει τη γεύση του πόσιμου νερού.

•  Ευεργετικό μεταλλικό νερό.

•  Μαλακώνει το νερό.

•  Πλήρης αντιβακτηριδιακή προστασία

•  Φιλτράρισμα σωματιδίων άνω των 0,1 microns.

• Βακτήρια
• Ιούς
•  Βαρέα μέταλλα
• Αρσενικό
• Νιτρικά, νιτρώδη
•  Φυτοφάρμακα
•  Άλατα

• Ενεργό χλώριο
• Οργανικές ενώσεις
• Κολλοειδής σίδηρος
• Φαρμακευτικά προϊόντα
(αντιβιοτικά, ορμόνες)

Στάδιο 1 Στάδιο 2

Φυσίγγιο μεμβράνης

Στάδιο 3

Μειώνει:

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ -

άμεση και εύκολη
αντικατάσταση φυσιγγίου.

Προ-φίλτροΤο νέο σύστημα αντίστροφης ώσμωσης παρέχει οικονομική
και απλή λύση για μεγάλη παροχή καθαρού μαλακού νερού
(περίπου 8 λίτρα) και αξιόπιστη-ισχυρή κατακράτηση αλάτων. • Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και το

 • Αφαιρεί το σίδηρο(Fe2+) και το μαγγάνιο.

• Το καινοτόμο φυσίγγιο συνδυάζει

• Η αυξημένη περιεκτικότητα σε μικροΐνες
AQUALEN επιτρέπει βελτιωμένη

σχηματισμό ιριδίζοντος χρώματος στην
επιφάνεια του νερού, λόγο των αλάτων
σκληρότητας. Προστατεύει τις οικιακές 
συσκευές κουζίνας σας

μηχανικό φιλτράρισμα και
αποροφητικότητα σε ακαθαρσίες.

συγκράτηση ρύπων και αφαίρεση σιδήρου.

το νερό με μαγνήσιο.

Απομάκρυνσηβακτηρίωνκαι
εμπλουτισμός του νερού

χάρη στην μεμβράνη τετηγμένων ινών.

Η μεμβράνη
έχει απόδοση

Η μεμβράνη
έχει απόδοση

Προηγμένο φίλτρο νερού Προηγμένο φίλτρο νερού

• Αφαιρεί σωματίδια έως 3 micron.

Προστασία
Από βακτήρια και
πρωτόζωα

με εμπλουτισμό
μαγνησίου

Η πιο προηγμένη & αξιόπιστη
 τεχνολογία για τα άλατα

λίτρα ανα
ημέρα

Νεο

λίτρα ανα
ημέρα
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ECO PRO / ECO H PRO

ECO PRO

ECO  PRO

ECO H  PRO

•  Μεμβράνη Hollow fiber
εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία
κατά των βακτηρίων.

• Πόσιμο νερό χωρίς βράσιμο.

• Αφαιρεί τα μικροσωματίδια
έως 0,1 microns

•  Συνδυάζει μηχανικό και
απορροφητικό φιλτράρισμα
σε ένα φίλτρο

• Η αυξημένη περιεκτικότητα σε μικροΐνες
AQUALEN επιτρέπει βελτιωμένη
συγκράτηση ρύπων και
αφαίρεση σιδήρου

•  Aπομακρύνει τα σωματίδια
μέχρι  3 microns.

• Το στερεό μπλοκ περιέχει
ενεργοποιημένο άνθρακα από κέλυφως καρύδας
μοναδικό AQUALEN που φιλτράρει
αποτελεσματικά το ενεργό χλώριο
 και τις οργανικές ακαθαρσίες.

Aπομακρύνει τα σωματίδια:
2 micron η ́μεγαλύτερα.

• Περιέχει ένα μείγμα από υψηλής ποιότητας
 αντιμικροβιακής, ιοντοεναλλαγής ρητίνης,
αφαιρεί τα άλατα σκληρότητας και
εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων.

• Μπορεί να αναγεννηθεί-καθαριστεί από τα

 άλατα εύκολα, με επιτραπέζιο αλάτι.

• Βακτήρια

Αντιβακτηριδιακή
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στάδιο 3

Στάδιο 1

Προ-φίλτρο

Βαθύ φιλτράρισμα

Στάδιο 2

Στάδιο 2

Αποσκλήρυνση

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ -
άμεση και εύκολη
αντικατάσταση του
φυσιγγίου

για μαλακό-μέτριας σκληρότητας νερό

για σκληρό νερό
Νέο

για μαλακό νερό

ECO H PRO

Ευέλικτη
προστασία έναντι:

Εξασφαλίζει προστασία από βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς
χωρίς τη χρήση χημικών βακτηριοκτόνων.

για σκληρό νερό

• Βαρέα μέταλλα
• Ζιζανιοκτόνα
•  Φυτοφάρμακα
• Προϊόντα πετρελαίου
• Ενεργό χλώριο
•  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Κάτω Πάγκου

Από βακτήρια και
πρωτόζωα

Προστασία

Απόδοση Ανταλλακτικών 10 000 Λίτρα Απόδοση ανταλλακτικών 8 000 λίτρα

www.aquaphor.online



Click

Turn

STC

250 000

Crystal

Crystal Eco

Απόδοση λίτρων — 2.5 l/min
Διάρκεια ανταλλακτικού— 8 000 λίτρα

Απόδοση λίτρων  — 2.5 l/min
Διάρκεια ανταλλακτικού— 8 000 λίτρα

• Aπομακρύνει τα σωματίδια:

Aπομακρύνει τα σωματίδια:

Βάρος— 3 κιλά
Διαστάσεις — 26 x 9 x 34 cm

εύκολη αλλαγή ανταλλακτικών, χωρίς να έρχεται σε επαφή με γυμνά χέρια - εξωτερική ατμόσφαιρα

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα φίλτρα νερού AQUAPHOR
 πληρούν τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας "Food Grade".

Μπορεί να συγκρατήσει την ομαλή λειτουργία, για 250 000 κύκλους , χωρίς διαρροές, φθορές, συντήρηση

Η μεμβράνη Hollow fiber κατακρατάει σωματίδια άνω των 0,1 micron
και παρέχει 99,99% προστασία από τα βακτήρια.

Αφαιρεί αποτελεσματικά τις οργανικές ακαθαρσίες και το ενεργό χλώριο

για βαθιά διήθηση του πόσιμου νερού.

βακτήρια, χλώριο, φαινόλη, φυτοφάρμακα,
προϊόντα πετρελαίου, βαρέα μέταλλα

Click & turn: Εύκολα & γρήγορα

STC: Απόλυτη προστασία

Δοκιμασμένο για 250 000 κύκλους αλλαγής ανταλλακτικών

Ανταλλακτικά K3-K7B-K7

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανταλλακτικά K3-K2-K7

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα συστήματα της σειράς CRYSTAL είναι τα νέας γενιάς φίλτρα
που παρέχουν επεξεργασία πολλών σταδίων του νερού της βρύσης.

προϊόντα πετρελαίου, β.μέταλλα, Μικρόβια
βακτήρια, χλώριο, φαινόλη, φυτοφάρμακα,

ιδανικό για υψηλά ποσοστά χλωρίου & β.μετάλλων

Βάρος— 3 κιλά
Διαστάσεις— 26 x 9 x 34 cm

Φιλτράρει αποτελεσματικά το νερό
εξουδετερώνει τα βακτήρια.

Επιτρέπει το φιλτράρισμα του νερού χωρίς χημικά.

Αφαιρεί σωματίδια έως 0,8 microns. Υψηλής ποιότητας σύστημα

Φίλτρα σειράς Crystal

Φιλτράρει αποτελεσματικά το νερό

Φιλτράρει αποτελεσματικά το νερό

www.aquaphor.online



Crystal AH

Crystal H

Crystal A Crystal Solo

Απόδοση λίτρων — 2.0 l/min
Διάρκεια ανταλλακτικού— 4 000 λίτρα

Απόδοση λίτρων  — 2.0 l/min
Διάρκεια ανταλλακτικού — 6 000 L

Απόδοση λίτρων  — 2.0 l/min
Διάρκεια ανταλλακτικού — 6 000 L

Απόδοση λίτρων  — 2.5 l/min
Διάρκεια ανταλλακτικού — 4000 L

Απόδοση λίτρων  — 2.5 l/min
Διάρκεια ανταλλακτικού— 3000 L

Aπομακρύνει τα σωματίδια:

Aπομακρύνει τα σωματίδια:

Aπομακρύνει τα σωματίδια:Aπομακρύνει τα σωματίδια:

Μειώνει την υπερβολική σκληρότητα του νερού,
αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων

Μειώνει την υπερβολική σκληρότητα του νερού,
αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων

Για αρχικά μαλακό θολό νερό - με ιζήματα/χώμα

Για αρχικά σκληρό νερό με ιζήματα/χώμα

Για αρχικά σκληρό νερό

Αφαιρεί σωματίδια έως 0,8 microns. Μαλακώνει αποτελεσματικά
 το νερό. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για φιλτράρισμα νερού με υψηλή
περιεκτικότητα άμμου, σκουριάς και άλλων ιζημάτων. Το φυσίγγιο KH

 μπορεί να αναγεννηθεί στο σπίτι χρησιμοποιώντας επιτραπέζιο αλάτι.

Αφαιρεί σωματίδια έως 0,8 microns.
Μαλακώνει αποτελεσματικά το νερό. Το φυσίγγιο KH μπορεί να αναγεννηθεί
στο σπίτι χρησιμοποιώντας κανονικό επιτραπέζιο αλάτι.

Αφαιρεί σωματίδια έως 0,8 microns.
Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για φιλτράρισμα νερού
με υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο, σκουριά και άλλα εναιωρήματα

βακτήρια, χλώριο, φαινόλη, φυτοφάρμακα,
προϊόντα πετρελαίου, βαρέα μέταλλα

βακτήρια, χλώριο, φαινόλη, φυτοφάρμακα,

βακτήρια, χλώριο, φαινόλη, φυτοφάρμακα,

προϊόντα πετρελαίου,
φυτοφάρμακα, β. μέταλλα,

βακτήρια, χλώριο, φαινόλη,
προϊόντα πετρελαίου,
φυτοφάρμακα, β. μέταλλα,

βακτήρια, χλώριο, φαινόλη,

Aπομακρύνειτασωματίδια:

Ανταλλακτικά K3–KH–K7

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανταλλακτικά K5-K2-K7

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Το φίλτρο Crystal Solo ή Solo B είναι το μικρότερο από όλα τα φίλτρα κουζίνας κάτω παγκου.
Παρά το μικρό του μέγεθος, είναι απόλυτα αποτελεσματικό στην απομάκρυνση
ακαθαρσιών από το νερό, όπως το χλώριο και οι οργανικές ενώσεις.
Το φίλτρο είναι εξοπλισμένο με ξεχωριστή βρύση για φιλτραρισμένο νερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανταλλακτικό K7В
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανταλλακτικά K5–KH–K7

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανταλλακτικό K2

Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για την σύνδεση

προϊόνταπετρελαίου, β.μέταλλα, άλατα

Φιλτράρει αποτελεσματικά το νερό
διατηρώντας τα χρήσιμα ιχνοστοιχεία στο νερό.

προϊόντα πετρελαίου, β.μέταλλα, άλατα

Βάρος— 3 κιλά
Διαστάσεις— 26 x 9 x 34 cm

Βάρος— 3 κιλά
Διαστάσεις— 26 x 9 x 34 cm

Βάρος— 3 κιλά
Διαστάσεις— 26 x 9 x 34 cm

www.aquaphor.online
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• Μειώνει :
οργανικές ακαθαρσίες,
βαρέα μέταλλα,
το χλώριο

• Η πατενταρισμένη
τεχνολογία ενεργού
άνθρακα + AQUALEN
εξασφαλίζει βαθύ
καθαρισμό

• Μηχανική επεξεργασία
νερού.

• Φιλτράρει την άμμο,
σκουριά και άλλες
αδιάλυτες ακαθαρσίες.

• Παρατείνει τη διάρκεια
 ζωής των βασικών

• Aπομακρύνει τα σωματίδια
0.8 micron η ́μεγαλύτερα.

• Μειώνει :
Χλώριο, Φυτοφάρμακα, Βαρέα μέταλλα
( Χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος )
οργανικές ακαθαρσίες,
Χάρις τις μικροίνες
 AQUALEN

• Aπομακρύνει τα σωματίδια
5 micron η ́μεγαλύτερα.

• Μειώνει :
οργανικές ακαθαρσίες,
βαρέα μέταλλα,
το χλώριο

• Παρέχει αξιόπιστη
προστασία από
βακτήρια

• Φιλτράρει τα μικροσωματίδια
έως 0,1 microns.

• Μειώνει τα άλατα
παροδικής σκληρότητας

• Παρατείνει τη διάρκεια
 ζωής των συσκευών

• Το σώμα της μπαταρίας είναι κατασκευασμένο
από ανοξείδωτο χάλυβα SUS 304 για τρόφιμα.

• Παραδοσιακό Σκανδιναβικό σχέδιο.

• Αυξημένη ακτίνα περιστροφής 180 μοίρες.

• Εύκαμπτη σύνδεση SoftPEX από XLPE
σε πλεξούδα από ανοξείδωτο χάλυβα
για τη σύνδεση
με την παροχή νερού.

•  Διάρκεια ζωής πάνω από 30 χρόνια - Δεν οξειδώνεται στο εσωτερικό της

ανταλλακτικών φίλτρων
ΤΜ

κουζίνας

• Δεν αφήνει δακτυλιές και λεκέδες

• Χωρίς να μένουν
αντιαισθητικές ακαθαρσίες
αλάτων όπου μπορούν πιο
εύκολα να αναπτυχθούν
βακτήρια

Βασικό φιλτράρισμα

Μηχανικό προ φίλτρο Τελικός καθαρισμός και προετοιμασία

Προφίλτρο με μπλοκ άνθρακα

Μικροφιλτράρισμα

Αποσκλήρυνση

Δεν χρειάζεται 2η βρύση
Έχετε 2ο μοχλό για το φιλτραρισμένο νερό

• Aπομακρύνει τα σωματίδια
2 micron η ́μεγαλύτερα.

Aνταλλακτικά φίλτρων σειράς Crystal 2 σε 1 - Τρίοδες Μπαταρίες — С125, С126

www.aquaphor.online



Favorite

carbon block + AQUALENTM

• Βαθύς καθαρισμός του νερού.

• Καθαρίζει το νερό από βαρέα μέταλλα,

Διαστάσεις: 200 х 180 χιλιοστά
Απόδοση: 2.5 Λίτρα/λεπτό

• Το ανταλλακτικό περιέχει μεμβράνη hollow fiber το οποίο

Διάρκεια ανταλλακτικού — 12 000 λίτρα

Ανταλλακτικό B150 —

Ανταλλακτικό В150 ECO —
Με μεμβράνη hollow fiber / τετηγμένες ίνες

• Αποτελεσματικά αφαρεί το χλώριο,
Βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, Ιζήματα,
ακαθαρσίες από το νερό της βρύσης.

• Ανοξείδωτο ατσάλι, μη διαβρωτικό.
Αντέχει σε πίεση έως 30 atm στιγμιαία !

• Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο κάτω από το νεροχύτη.

Πλεονεκτήματα:

Ανθεκτικό και στιβαρό ανοξείδωτο

και προστασία από τοξικούς ρύπους

παγιδεύει μικροσωματίδια μεγέθους πάνω από 0,1 microns
και παρέχει αξιόπιστη προστασία από τα βακτήρια.

οργανικές καρκινογόνες προσμίξεις,
χλώριο, φυτοφάρμακα.

Διάρκεια ανταλλακτικού— 8 000 λίτρα

• Αφαιρεί οργανικές ακαθαρσίες και βαρέα μέταλλα, χλώριο.

με μεγάλη διάρκεια απόδοσης

οργανικές καρκινογόνες προσμίξεις, φυτοφάρμακα.
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Reduces:

Modern
  

AQUAPHOR® Modern

AQUAPHOR® Topaz

Χρώματα:

• Χ,λώριο
• Φαινόλες
• Βαρά μέταλλα (χαλκός,

• Φυτοφάρμακα

• Βενζόλιο
• Οργανικές ακαθαρσίες
• Δυσάρεστες γεύσεις και οσμές

• Χρειάζονται ελάχιστο χώρο στην κουζίνα σας, συνδέονται εύκολα μέσα σε δευτερόλεπτα
• Η ποιότητα φιλτραρίσματος ισοδυναμεί με τα αντίστοιχα φίλτρα κάτω πάγκου
• Διαθέτει διπλό φιλτράρισμα για μεγάλη διάρκεια απόδοσης
• Χωρίς δοχείο αποθήκευσης του νερού, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, για μεγαλύτερη προστασία από βακτήρια

Το Modern είναι το πιο
δημιφιλές φίλτρο άνω πάγκου
με ισχυρή απόδοση και άριστη
λειτουργικότητα. Χάρις τον
συνδυασμό του ινώδη άνθρακα και της
υψηλής προσρόφησης, τo Modern αποτελεσματικά
αφαρεί τους ρύπους από το νερό.

Τα φίλτρα AQUAPHOR®  βρύσης μπορούν να συνδεθούν
σε κάθε βρύση για την κουζίνα σας

Έχουν μεγάλη διάρκεια αποτελεσματικότητας από 750 έως 4.000 λίτρα
καθαρού φιλτραρισμένου νερού.

• Προστατευτικό περίβλημα ανταλλακτικών, για την αποτροπή επαφής του φίλτρου με τον αέρα και την επαφή με γυμνά χέρια

Διάρκεια αποτελεσματικότητας: 4 000 λίτρα

μόλυβδος, υδράργυρος)

ένα διακόπτη λειτουργίας (καθαρισμός/μη καθαρισμός).

Ανταλλακτικά B200

και ανταλλακτικά
B200 H ( για σκληρό νερό )
Διάρκεια αποτελεσματικότητας : 4.000 λίτρα

Διάρκεια αποτελεσματικότητας: 750 λίτρα ή 3 με 4 μήνες

Ανταλλακτικό φίλτρο: AQUAPHOR Topaz

Αυτό το κομψό φίλτρο, προσαρμόζεται στη βρύση με

Ο συνδυασμός ινών και κοκκώδους άνθρακα,
δρα προσροφητικά, ψημένα σε μπλοκ άνθρακα, με
τη χρήση της τεχνολογίας DFS, είναι αποτελεσματικά
ώστε να αφαιρούν τις βλαβερές ακαθαρσίες

Λίτρα αποσκλήρυνσης : * 1.000 λίτρα

 
* Η διάρκεια μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί σε περίπτωση διαφορετικής σκληρότητας
αλλα και αυξημένου ποσοστού ιζημάτων αν δεν υπάρχει φίλτρο κεντρικής παροχής

* Εκτιμώμενα λίτρα για σκληρό νερό

Φίλτρα νερού Βρύσης
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Δεν περιέχει
Δισφαινόλη A (BPA)

Ασφαλές και ανθεκτικό
ακόμη και μετά από πολλά πλυσίματα

Το φιλτραρισμένο νερό αφαιρεί:
Γεύση και δυσοσμία
για απολαυστικό καφέ και τσάι

Μαγείρεμα με καθαρό νερό
Αναδυκνείει τη γεύση
και το άρωμα στο φαγητό

Κατασκευάζονται στην ΕυρώπηΣκεύη, Μηχανές καφέ,
υγραντήρες και άλλες συσκευές
λειτουργούν ομαλότερα
με λιγότερο συντήρηση

Οι κανάτες με φίλτρο AQUAPHOR® διαθέτουν διάφορα
χρώματα και σχέδια για να ταιριάζουν σε κάθε σχεδιασμό χώρου.
Οι μικρότερες έχουν χωρητικότητα 2.4-2.8 Λίτρα για να χωράνε
στο πλαινό ράφι του ψυγείου, ενώ οι μεγαλύτερες κανάτες φτάνουν

είναι έτοιμες να σας προσφέρουν καθαρό
νερό στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο

τα 4.2 Λίτρα όπου χρειάζεται μια οικογένεια.

Οι κανάτες με φίλτρο AQUAPHOR®

Κανάτες νερού

www.aquaphor.online



2.4 LJ.SHMIDT 500

500 L

Νεο

Η πιο αποτελεσματική
κινητή μονάδα φίλτρου

UF hollowfiber
η μεμβράνη αποτρέπει
τα βακτήρια και τις κύστες

Ο γρήγορος ρυθμός ροής επιτρέπει
επιτρέπει το φιλτράρισμα
σε 2 λεπτά το πολύ

Ultrafiltration — hollow fiber
μεμβράνη με πόρους 0,01 micron για
απόλυτη απομάκρυνση βακτηρίων,
μικροβίων και άλλων παθογόνων.

•  Βακτήρια
•  Χλώριο

• Βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος,
 χαλκός, υδράργυρος

•  Φαρμακευτικές ουσίες
• Φυτοφάρμακα, φαινόλες
•  Σκληρότητα - Άλατα

• Πατενταρισμένο σύστημα αυτόματου φιλτραρίσματος
• Έλεγχος μικροεπεξεργαστή
• Φόρτιση USB
• Διαρκής απόδοση
• Μαλακό νερό με εξαιρετική γεύση
• Εξοικονομεί χρήματα - Φιλικό προς το περιβάλλον

Αφαιρεί : Μειώνει :

Ανταλλακτικό φίλτρο JS 500

Σύστημα καθαρισμού νερού

Μια σημαντική ανακάλυψη στη φίλτρα νερού κανάτας

AQUALEN κατοχυρωμένο
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μικροΐνες
ανταλλαγής ιόντων σε συνδυασμό

με ενεργό άνθρακα, μειώνει αποτελεσματικά
το χλώριο, την άμμο, βαρέα μετάλλα &

άλλες ανεπιθύμητες ουσίες.

I
I
II
I

I
I
I
I
II
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Orleans 

   

Provence

 

Prestige

   

Arctic

   

Smile

  

350 L

A5, A5 Mg, А5Н 

А5 Mg  A5H  А5  

Reduces:

Με άνοιγμα-κλείσμο
από το καπάκι

Με συρόμενη λαβή
και άμεσο γέμισμα

Κορυφαία ανθεκτικότητα Με μηχανικό μετρητή λίτρων
σχήμα πυξίδας

Χωρητικότητα: 4.2 L/2L
Καπάκι: Άνοιγμα-Κλείσμο
Υλικό κανάτας: TRITAN

Χωρητικότητα: 4.2 L/2L
Καπάκι: Άνοιγμα-Κλείσμο
Υλικό κανάτας: TRITAN

Χωρητικότητα: 2.8 L/1.5L
Καπάκι: Συρόμενο

Χωρητικότητα: 2.8 L/1.5L
Καπάκι: Άνοιγμα-Κλείσμο

Χωρητικότητα: 2.9 L/1.5L
Καπάκι: Άνοιγμα-Κλείσμο

Εμπλουτισμός
με μαγνήσιο

Για σκληρό νερό
& κατακράτηση αλάτων

Βασικό

• Άλατα
• Χλώριο

Premium Σειρά

Comfort Σειρά Standard Σειρά

Ανταλλακτικά φίλτρα

TM  TM

υδράργυρος, κλπ)

• Φυτοφάρμακα
• Φαινόλες

( μόλυβδος, χαλκός
Βελτιωμένο φιλτράρισμα χάρις
την μεμβράνη που δημιουργούν
τα συστατικά του

• Βαρέα Μέταλλα

Φιλτράρισμα

Κανάτες φίλτρου με ανταλλακτικά της σειράς Α
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Compact 

  

MAXFOR+ Mg  MAXFOR+ 

Onyx

 

        

Time

   

MAXFOR+,  
MAXFOR+ Mg 
MAXFOR+ H

200 L

Καπάκι: Άνοιγμα-ΚλείσμοΚαπάκι: Άνοιγμα-Κλείσμο Καπάκι: Άνοιγμα-Κλείσμο

Amethyst

TM

Με μηχανικό μετρητή λίτρων
σχήμα πυξίδας

Με άνοιγμα-κλείσμο
από το καπάκι

Με συρόμενη λαβή
και άμεσο γέμισμα

Κορυφαία ανθεκτικότητα

Εμπλουτισμός
με μαγνήσιο

Βασικό
Φιλτράρισμα

υδράργυρος, κλπ )

Χωρητικότητα: 4.2 L/2L
Καπάκι: Άνοιγμα-Κλείσμο
Υλικό κανάτας: TRITAN

Χωρητικότητα: 2.8 L/1.5L  Χωρητικότητα: 2.8 L/1.5L   Χωρητικότητα: 2.5 L/1.2L   Χωρητικότητα: 2.4 L/1.2L
Καπάκι: Συρόμενο

• Άλατα
• Χλώριο
• Φυτοφάρμακα
• Φαινόλες
• ΒαρέαΜέταλλα

( μόλυβδος, χαλκός

Μειώνει :

Standard ΣειράComfort Σειρά

Premium Σειρά

Jasper

Βελτιωμένο φιλτράρισμα χάρις
την μεμβράνη που δημιουργούν
τα συστατικά του

Ανταλλακτικά φίλτρα

Κανάτες με φίλτρο, με ανταλλακτικά MAXFOR+

Για σκληρό νερό
& κατακράτηση αλάτων

MAXFOR+ H
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NEW

0.5 L

Δεν περιέχει
δισφαινόλη Α (BPA)

Ανθεκτικό στα
άλατα, δεν σπάει

Πλένεται στο
πλυντήριο πιάτων

Μέγιστη
διαφάνεια

Χωρητικότητα 0,5 L

Αδιάβροχο καπάκι με ασφάλεια

Tritan
είναι ένας συμπολυεστέρας
νέας γενιάς εξαιρετικά
ανθεκτικός στα χτυπήματα
και στις υψηλές θερμοκρασίες

• Μειώνει το ενεργό χλώριο, τα βαρέα μέταλλα
  και τις ακαθαρσίες

• Βελτιώνει τη γεύση και τη μυρωδιά του νερού
• Διατηρεί τη φυσική μεταλλική σύνθεση
 
  του νερού (Ca2+, Mg2+)

Φιλτράρετε όταν πίνετε

Παγούρι με φίλτρο νερού

ΤΜ

...καθαρό νερό εν κινήση
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