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Název filtrační sady 3M Použitý typ filtru a obsah balení Funkce vodního filtru číslo Doporučená cena
Kč vč. DPH 21%

3M CLASSIC - sada
filtrační sada

AP3-765 S (0,5 mikronů) - kompletní sada, 3M  vodní filtr
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení na studenou vodu
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí,  mechanické nečistoty

odstraní chlór, těžké kovy, olovo,  
arzen, plísně, sliz, pevné nečistoty,  

omezí vznik vodního kamene
3MP 129 101 4 595,-

3M CLASSIC Plus 3-way
filtrační sada
+ vod. baterie

AP3-765 S (0,5 mikronů) - kompletní sada, 3M  vodní filtr
+ speciální troj-cestná vodovodní baterie typ MC311
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí, mechanické nečistoty

odstraní chlór, těžké kovy, olovo,  
arzen, plísně, sliz, pevné nečistoty,  

omezí vznik vodního kamene
3MP 129 102 6 995,-

3M CLASSIC Plus 1-way
filtrační sada
+ fontánka

AP3-765 S (0,5 mikronů) - kompletní sada, 3M vodní filtr
+ speciální samostatná jednocestná fontánka na linku ke dřezu
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí, mechanické nečistoty

odstraní chlór, těžké kovy, olovo,  
arzen, plísně, sliz, pevné nečistoty, 

 omezí vznik vodního kamene
3MP 129 105 5 995,-

3M CLASSIC - filtr
náhradní patrona vodní filtr

AP3- C 765 S (0,5 mikronů)  náhradní filtrační patrona 3M - CLASSIC
 kapacita 7600 litrů,
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí,  mechanické nečistoty

odstraní chlór, těžké kovy, olovo,  
arzen, plísně, sliz, pevné nečistoty, 

 omezí vznik vodního kamene
3MP 129 201 1 995,-

3M PREMIUM - sada
filtrační sada

AP3-762 M (0,2 mikronů) kompletní sada, 3M  vodní filtr
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení na studenou vodu
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí, membrána na bakterie a nečistoty

odstraní bakterie, chlór, těžké kovy,  
olovo, arzen,

 plísně, sliz, pevné nečistoty
3MP 129 103 4 995,-

3M PREMIUM Plus 3.-way
filtrační sada
+ vod. baterie

AP3-762 M (0,2 mikronů ) kompletní sada, 3M  vodní filtr
+ speciální troj-cestná vodovodní baterie typ MC311
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí, membrána na bakterie a nečistoty

odstraní bakterie, chlór, těžké kovy,  
olovo, arzen,

 plísně, sliz, pevné nečistoty
3MP 129 104 7 495,-

3M PREMIUM Plus 1-way
filtrační sada
+ fontánka

AP3-762M  (0,2 mikronů) - kompletní sada, 3M vodní filtr
+ speciální samostatná jednocestná fontánka na linku ke dřezu
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí, membrána na bakterie a nečistoty

odstraní bakterie, chlór, těžké kovy,  
olovo, arzen,

 plísně, sliz, pevné nečistoty
3MP 129 106 6 495,-

3M PREMIUM - filtr
náhradní patrona vodní filtr

AP3- C 762 M (0,2 mikronů)  náhradní filtrační patrona 3M - PREMIUM
 kapacita 7600 litrů,
Složení filtru: Silver- technologie, aktivní uhlí, membrána na bakterie a nečistoty

odstraní bakterie, chlór, těžké kovy,  
olovo, arzen,

 plísně, sliz, pevné nečistoty
3MP 129 202 2 495,-

3M SCALE - sada
filtrační sada

SGP-115  (1 mikron) - kompletní sada, 3M  vodní filtr
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení na studenou vodu
Složení filtru: ion-change technologie, aktivní uhlí, filtr na  mechanické nečistoty

sníží tvrdost vody, odstraní
chlór, těžké kovy, olovo, arzen, plísně,  

sliz, pevné nečistoty, kámen
3MP 129 107 4 595,-

3M SCALE Plus 3-way
filtrační sada 
+ vod. baterie

SGP-115  (1 mikron) - kompletní sada, 3M  vodní filtr
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení na studenou vodu
Složení filtru: ion-change technologie, aktivní uhlí, filtr na mechanické nečistoty 
+ speciální troj-cestná vodovodní baterie typ MC311

sníží tvrdost vody, odstraní
chlór, těžké kovy, olovo, arzen, plísně,  

sliz, pevné nečistoty, kámen
3MP 129 108

6 995,-



3M SCALE Plus 1-way
filtrační sada 
+ fontánka

SGP-115  (1 mikron) - kompletní sada, 3M  vodní filtr
Obsahuje všechny díly ke snadnému, rychlému zapojení na studenou vodu
Složení filtru: ion-change technologie, aktivní uhlí, filtr na mechanické nečistoty 
+ speciální samostatná jednocestná fontánka na linku ke dřezu

sníží tvrdost vody, odstraní
chlór, těžké kovy, olovo, arzen, plísně,  

sliz, pevné nečistoty, kámen
3MP 129 109 5 995,-

3M SCALE - filtr
náhradní patrona vodní filtr

P-115  (1 mikron) - náhradní filtrační patrona 3M SCALE
kapacita 600 litrů při 10°dH, kapacIta je závislá na tvrdosti vody
Složení filtru: ion-change technologie, aktivní uhlí, filtr na mechanické nečistoty

sníží tvrdost vody, odstraní
chlór, těžké kovy, olovo, arzen, plísně,  

sliz, pevné nečistoty, kámen
3MP 129 203 1 995,-

ZDRAVÁ, CHUTNÁ, PINÁ VODA - UPRAVENÁ VODNÍM FILTREM
STÁLE K DISPOZICI, SNADNO Z VODOVODNÍHO KOHOUTKU

ZDRAVÍ - VITALITA - POHODLÍ - ÚSPORA
  

zapojení 3M vodního filtru do kuchyňské linky – 3 varianty

           využití stávající baterie           doplňková fontánka      speciální 3C baterie 
       

rozměry 3M filtrační patrony       ukázka 3-cestné vod. baterie  ukázka 1-cestné baterie výměna filtrační patrony je velmi snadná


