
CT9

Pultový filter CT9 s filtračnou vložkou SPA9 zabezpečuje jednak jemnú mechanickú 
filtráciu pitnej vody cez polypropylén, ktorá odstráni z vody piesok, hrdzu, zákal, vodný 
sliz..., a jednak filtráciu granulovaným aktívnym uhlím, ktorá ďalej odstraňuje z vody 
karcinogénne trihalometány (vedľajšie produkty nevyhnutne vznikajúce v pitnej vode pri 
reakcii chlóru s mikroorganizmami), rôzne organické látky, herbicídy a pesticídy, olovo, 
zlepšuje chuť vody a odstraňuje nepríjemný zápach. Použitím keramickej filtračnej vložky je 
možné odfiltrovať aj patogénne baktérie a cysty. 
Jednoduchou inštaláciou priamo na výstup z drezovej batérie s vonkajším závitom 3/4" 
pomocou kovového adaptéra s prepínačom je možné získať zdroj kvalitnej pitnej vody
v priebehu niekoľkých minút.
Kapacita filtračnej vložky:     4.000 l vody
Maximálna teplota vody:       30°C
Rozmery  v x š x h:  

chlór, 

Súčasťou dodávky sú kľúč a konzola.

325 x 135 x 120 mm

CT9-2

Pultový filter CT9-2 s dvomi filtračnými vložkami zabezpečuje jednak jemnú mechanickú 
filtráciu pitnej vody cez polypropylén (filtračná vložka MP9), ktorá odstráni z vody piesok, 
hrdzu, zákal, vodný sliz..., a jednak filtráciu granulovaným aktívnym uhlím (filtračná vložka 
CB9), ktorá ďalej odstraňuje z vody karcinogénne trihalometány (vedľajšie produkty 
nevyhnutne vznikajúce v pitnej vode pri reakcii chlóru s mikroorganizmami), rôzne organické 
látky, herbicídy a pesticídy, olovo, zlepšuje chuť vody a odstraňuje nepríjemný zápach. 
Použitím keramickej filtračnej vložky CEE9 je možné odfiltrovať aj patogénne baktérie. Na 
odstránenie dusičnanov je vhodné použiť vložku EN9. 

Inštalácia je rovnaká ako u pultového filtra CT9.
Kapacita filtračnej vložky:     8.000 l vody
Maximálna teplota vody:       30°C
Rozmery  v x š x h:  

chlór, 

Súčasťou dodávky sú kľúč a 
konzola.

325 x 275 x 120 mm
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Batériový filter  Aqua Select

Batériový filter Aqua Select s filtračnou vložkou s aktívnym uhlím sa dá za použitia 
priložených prechodových kusov a tesnení pripojiť k väčšine typov batérií. Batériový filter 
Aqua Select je vybavený prepínačom "FILTERED/UNFILTERED" (filtrovaná/nefiltrovaná). 
Pri prepnutí v polohe „UNFILTERED“ dáva užívateľom možnosť šetriť filtračnú vložku 
napríklad pri umývaní riadu. Filtračná vložka pre Aqua Select:
- odstraňuje chlór, karcinogénne trihalometány - produkty vznikajúce v pitnej vode pri reakcii 

chlóru s mikroorganizmami
-  zbavuje vodu rôznych organických nečistôt ako napr. herbicídy a pesticídy
- odstraňuje vodný sliz, bahno, nánosy piesku, hrdzu, zákal a rôzne iné usadeniny
- zlepšuje chuť vody, odstraňuje chlórovú chuť, nepríjemný zápach a nežiadúce zafarbenie
Filtrácia:        0,01 mm
Max. prietok: 170 l / hod
Kapacita/životnosť:  760 l / 3 mesiace 

Sprchový filter s KDF médiom - úprava vody na sprchovanie pre deti, pre ľudí, ktorí sa 
starajú o svoju pokožku a vlasy a pre osoby alergické na chlór.
-  eliminuje mechanické nečistoty nad 15 µm
-  premieňa škodlivý chlór na neškodné chloridy
-  eliminuje baktérie a organické látky spôsobujúce vysúšanie kože, lámavosť vlasov a lupiny
-  redukuje podráždenie pokožky a zabraňuje jej dehydratácii
-  eliminuje usádzanie sa vodného kameňa v sprchovej ružici
-  sprchovanie robí príjemným a zdravým. 
Inštalácia sprchového filtra spočíva v jednoduchom zaskrutkovaní filtra medzi batériu
a sprchovú hadicu. 
Kapacita filtra:                      5.000 l vody
Maximálna teplota vody:       50°C
Rozmery  v x š :                    136 x 53 mm

Sprchový filter s KDF

ŠPECIÁLNE  FILTRE


