
0,25 Kč

za litr vody

filtr odstraňuje chlór, olovo

špínu, pachy

pevné nečistoty

mikroorganizmy

vodní kámen99,9 %

vodní filtr

skvělá, čistá, zdravá voda
bez námahy

přímo z vodovodu

Pro Váš zdravý životní styl
Používáním vodních filtrů šetříte životní prostředí

použití - domácnosti
- kanceláře
- ordinace
- fitcentra

výhody - jednoduché
- ekonomické
- výkonné
- bezpečné

SESTAVENO Z FILTRAČNÍHO SYTÉMU 3M

VÝVOJ – ZKUŠENOSTI – INOVACE – CERTIFIKACE – SVĚTOVÝ LEADER

Společnost 3M založena roku 1902 v Minnesotě, USA
Celosvětový prodej 23 miliard dolarů – Zastoupení ve více než 60 zemích – 29 poboček s výro-
bou, 35 poboček s laboratořemi.
145 výrobních závodů – Více než 50 000 produktů – Více než 70 000 zaměstnanců – Více než
20 000 patentů.
Portfolio filtračních produktů 3M významně rozšířeno v roce 2005 akvizicí firmy CUNO, 3M v ČR
od roku 1992.

Firma CUNO založena 1912 Charlesem Cunem v USA, stát Connecticut
První produkty pro automobilový průmysl, investice do vývoje nových materiálů, postupný přechod
k separaci a čištění kapalin a plynů.
Zastoupení v 65 zemích, 200 patentů, 300 ochranných známek, CUNO v ČR od roku 1995.

Obchodní značka pro domácí vodní filtry zejména v USA a Austrálii
Ve světě prodáno každým rokem více než milion vodních filtrů. Tuto značku používají specialisté
a odborníci po celém světě.
Je synonymem pro chutnou, čistou, zdravou pitnou vodu, pro Vaše zdraví a Váš zdravý životní styl,
šetrný k životnímu prostředí.
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Funkce filtru/odstranění

Model pach chlóru usazeniny
mikroorga-

nizmy, olovo
vodní kámen bakterie* porozita

CLASSIC � � � � 0,5 mikron

PREMIUM � � � � 0,2 mikron

* Odstraňuje více než 99,9 % bakterií a mikroorganizmů

Zabudovaný ventil

Otočením patrony o 90°
uzavřete přívod vody

Snadné připojení

Integrované fitinky 3/8“
nebo JG rychlospojky

Hygienická rychlá výměna

SQC – Sanitary Quick Change
žádná kontaminace špínou

Jednoduchá montáž

Integrovaný závěsný držák

Odolný polypropylen

Ekologicky likvidovatelný

Používáním vodních filtrů šetříte životní prostředí

1 vodní filtr = 5 000 plastových láhví (1,5 lit)



vodní filtr

Nejefektivnější filtrace
Nejlepší adsorpce nečistot
Odstraní potenciální škodliviny
Absolutně čistá, chutná, zdravá pitná voda

Složení filtru - lisovaný blok aktivního uhlí/stupňovaná hustota
- silver-technology/antibakteriální stříbro

Popis funkce - během filtračního procesu voda pomalu protéká
póry aktivního uhlí, které zachycují nečistoty

- velmi efektivní technologie zajistí naprosto čistou vodu
skvělé chuti, bez chemických nečistot a pachu chlóru

Výhody domácího filtru - vysoká efektivita, dlouhá životnost
- nepřekonatelný výkon, variabilita výměnných patron
- ekonomické řešení šetrné k životnímu prostředí

Filtr je určen pouze k filtraci studené vody

Všechny materiály vyhovují požadavkům FDA uvedeným v předpisu CFR, hlava 21.
Filtr je kombinovaný – mechanický a chemický. 
Bez náležité předběžné a následné dezinfekce systému nepoužívejte zařízení k filtraci vody, která
není mikrobiologicky bezpečná, nebo vody neznámé jakosti. Systém certifikovaný pro snížení ob-
sahu cyst lze použít pro ošetřenou vodu, která může obsahovat odfiltrovatelné cysty. 
Certifikováno dle předpisu EPA, čís. 070595-CT-001. 
Podle optimálních provozních postupů a Evropských směrnic EPDWA by se měly filtry měnit nej-
méně každých 6 měsíců, nebo při snížení tlaku vody z filtru.
Filtry 3M se zkoušejí podle normy 42 NSF/ANSI platné pro snížení obsahu pevných částic a pří-
chuti/pachu chlóru.
Kde je to uvedeno, zkoušejí se také podle normy 53 NSF/ANSI platné pro snížení obsahu cyst,
benzenu, dichlórbenzenu, toxafenu a tvoření zákalu.

Model připojení výška průměr průtok l teplota °C tlak kPa porózita kapacita l

CLASSIC 3/8 30 cm 10 cm 2,8 5 – 38 172-862 0,5 µ 7 600

PREMIUM 3/8 30 cm 10 cm 2,8 5 – 38 172-862 0,2 µ* 7 600

* Odstraňuje více než 99,9 % bakterií a mikroorganizmů

Technické specifikace

Filter Media Depth

Carbon Block Technology

SESTAVENO Z FILTRAČNÍHO SYTÉMU 3M

SNADNÁ INSTALACE – JEDNODUCHÁ VÝMĚNA

Váš nový vodní filtr 3M je velmi snadné instalovat pod kuchyňskou linku, popřípadě
k umyvadlu.
Balení obsahuje všechny díly potřebné k instalaci.
Žádné další kupování nutných doplňků.

Nářadí potřebné k instalaci
malá vrtačka, sada vrtáků
posuvný klíč, ostrý nůž
šroubovák, obyčejná tužka

Rychlá výměna patrony 1-2-3
1 – otočte patronu o 1/4 otáčky
2 – patronu vytáhněte směrem dolů
3 – vložte novou patronu a otočte o 1/4 otáčky

1 filtrační patrona
2 instalační hlava typ VH3
3 napojovací fitinky a šrouby
4 napojovací hadičky
5 modely a – troj-cestná vodovodní baterie*

b – samostatná fontánka*
*podle vybavení sady „plus“

6 návod k montáži a použití

Obsah sady – specifikace dle modelu

Ilustrační foto – vyobrazení se může lišit dle modifi-
kace kohoutku

PODLE  EVROPSKÝCH SMĚRNIC EPDWA SE DOPORUČUJE VÝMĚNA PATRONY
KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ

SESTAVENO Z FILTRAČNÍHO SYTÉMU 3M
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