VODNÍ
FILTR

UV desinfekce

zaváděcí cena
instalační sady

9.990,- Kč
včetně DPH
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argumenty
proč pít filtrovanou UV desinfikovanou vodu
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Průměrná rodina (2 dospělí a 2 děti - 5 a 10 let) vypije
za rok přibližně 1 000 l balené vody = 10.000 Kč ročně.
Náklady na stejné množství vody z kohoutku a pořízení
sady vodního ltru s UV-desinfekcí činí
cca 3.900 Kč ročně.
*Počítáno při spotřebě 3 l denně a ceně 1 l vody 10 Kč.

FILTRAČNÍ SADA
USPOŘÍ VAŠE PENÍZE
až 6 000 Kč ročně

Kvalitu a čistotu vody ﬁltrované 3M vodním ﬁltrem poznáte na
první pohled – ﬁltrovaná voda je vždy nádherně průzračná.
Navíc UV desinfekce zabije případné mikroorganismy
a nedovolí, abyste se stali právě vy jejich konzumenty.

VODA
JE VHODNÁ NA VAŘENÍ

máte stále po ruce
kvalitní vodu

Díky 3M vodnímu ﬁltru s UV definfekcí máte jistotu, že
ve vaší vodě není nežádoucí množství chlóru, bakterií a
všech ostatních nečistot.
Voda z vašeho kohoutku bude díky desinfekci z 99,99 %
zbavena případných mikroorganismů, které mají přímý vliv
na její kvalitu bezpečnost a chuť.
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Základem vodního ﬁltru AP3-765 S je robustní blok aktivního uhlí
s antibakteriální úpravou stříbrem, který pohltí naprostou většinu
nežádoucích pachutí a zachytí i ty nejmenší nečistoty (do 0,5 mikronu). V případě, že se ve vodě vyskují
bakterie a cysty, používá se ﬁltr AP3-762 M s membránou, která zastaví veškeré mikroorganismy do
velikosti 0,2 mikronu.
3M vodní ﬁltr je umístěn pod dřezem, na přívodu studené vody ke kohoutku. Veškerá studená voda je
filtrovaná a je k dispozici okamžitě a v libovolném množství.

Jak funguje UV desinfekce ?
VIQUA Sterilight
VIQUA je Kanadská společnost, která je největším světovým výrobcem
UV desinfekcí se stovkami tisíc instalací po celém světě.

Díky účinnému uhlíkovému ﬁltru a mikroskopické membráně
odstraní 3M vodní ﬁltr z vaší vody nepříjemnou chuť chlóru
a nepropustí další případné nečistoty. Bakterie a jiné
mikroorganismy odstraní UV desinfekce. Už po prvním
doušku ﬁltrované vody poznáte ten rozdíl.
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bezpečná a průzračná

S 3M vodním ﬁltrem teče přímo z kohoutku kvalitní, chutná, čistá
voda. Používáním přeﬁltrované, desinfikované vody docílíte lepší
chuti vařených pokrmů a nápojů a přispějete k zachování
aromatických látek. Bezpečně bez chemikálií.

váš pokrm bude mít
lepší chuť

VODA
ŠETŘÍ ČAS A PROSTOR
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VODA
JE ČISTÁ

Jak funguje ?
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VODA
MÁ LEPŠÍ CHUŤ
poznáte ten rozdíl

Sterilight – UV desinfekce vyráběná kanadskou společností VIQUA.
Spolehlivě ošetří pitnou vodu proti bakteriím (např. koliformní bakterie,
Legionella, Salmonella a další), virům (např. žloutenka) nebo
mikroorganismům (např. Cryptosporidium nebo Giardia). Velmi šetrná a
ekologická desinfekce vody bez použití chemikálií. Nemění chuť ani vůni
vody. Nevytváří meziprodukty.

Díky 3M vodnímu ﬁltru s UV definfekcí máte doma stále po ruce
opravdu kvalitní vodu. Nemusíte dojíždět do obchodu a kupovat
balenou vodu, tahat se s ní a pak jí ještě doma skladovat a bát
se přemnožení bakterií. Také se nemusíte zabývat otázkou, kam
s prázdnými PET lahvemi. Jednoduše otočíte kohoutkem a
průzračná bezpečná voda je přímo ve vaší sklenici.

OBJEDNÁVKA ?
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VODA
MÁ OPTIMÁLNÍ SLOŽENÍ
zbaví vodu z kohoutku
všech nečistot

Vše jednoduše objednáte za 5 minut. Navštivte naše webové stránky, na kterých kromě detailních informací najdete
objednávkový formulář. Po jeho vyplnění a odeslání vás bude do 3 pracovních dnů na uvedené telefonní číslo kontaktovat náš
montážní technik. Ten s vámi domluví konkrétní podmínky montáže, především vhodnou dobu.
Využít můžete také naší telefonické linky ................................
Uveďte potřebné údaje našemu montážnímu technikovi, který s vámi domluví vše ohledně objednání, dopravy a zapojení.
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