
FILTER NA VODU S REVERZNOU OSMÓZOU A RIADENOU MINERALIZÁCIOU

AQUA 200S 

AQUA 1000

Oxywell

XXX

Kompaktný fi lter na vodu s reverznou 
osmózou

Výdajníky na vodu
Chladená, horúca, bublinková alebo 

sýtená voda čistým kyslíkom

Energy
7x vyššia energia vody

Kyslíková VO2DA jednoducho a rýchlo

Základom fi ltrácie vody je membrána s otvor-
mi vo veľkosti molekuly vody, čo je 0,0005 
mikrónov. Veľkosť týchto otvorov v membrá-
ne zaručuje zachytenie všetkých nežiadúcich 
látok s účinnosťou viac ako 90 %. Väčšie sú 
napr. baktérie, vírusy, molekuly nebezpeč-
ných chemických prvkov, herbicídy, dusična-
ny a všetky ťažké kovy. Filtračné zariadenie 
taktiež odstraňuje všetky bežné mechanic-
ké nečistoty ako je piesok, hrdza a vodný 
kameň. Upravená voda z AQUA fi ltračného 
zariadenia je taktiež zbavená chlórovej chuti 
a nežiadúceho zafarbenia. Priamo taktiež od-
straňuje arzén, azbest, pesticídy, olovo, žele-
zo, mangán, rádium, ropné produkty a veľa 

ďalších látok, ktoré zaťažujú náš organizmus. 
Zvýšenú kvalitu pitnej vody prospešnej pre 
ľudský organizmus získate naviac pomocou 
výrobku Energy, ktorý aktivuje energiu vody 
a riadenou spätnou mineralizáciou, ktorá 
obohatí fi ltrovanú vodu o potrebné minerály 
v ideálnom pomere a množstve. 
Dôkazom je viac ako 300 000 našich spo-
kojných zákazníkov po celej Európe. Ďalej 
získate záruku 5 rokov a pozáručný servis 
zariadenia. Samozrejmosťou je prepracova-
ný systém záručného a pozáručného servisu 
a to nie len na Slovensku, ale aj v Českej re-
publike, Rusku a v Kazachstáne.

Hydron Personal
Vodíková voda – najvyššia miera 

antioxidácie

Sprcha s fi ltrom
Čisté sprchovanie bez chlóru 

a vysušenej pokožkya vysušenej pokožky

www.aquapro-shop.sk



AQUA 200S 

POPIS ZARIADENIA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Príklad umiestnenia v kuchynskej 
linke

Možnosť priobjednať duálnu batériu 
podľa Vášho výberu

Zapojenie s fi ltrom

Hlavné výhody AQUA 200S: 
• Filter na vodu AQUA je zariadenie vyvinuté na základe 18 ročných skúseností
• Vhodný na vodu z mestského rozvodu ako aj na  vodu z vlastného zdroja 

(studničná) s max. znečistením 2 000 µS/cm
• Možnosť použitia v byte, rodinnom dome, kancelárii či vo Vašej fi rme
• Zaistený automatický prepracovaný systém záručného a pozáručného servisu
• Montáž a dopravu zaistí náš autorizovaný servis po celej SR a ČR
• Umiestenie pod kuchynskou linkou alebo podľa možnosti klienta
• Pri nedostatočnom tlaku možnosť pridať posilňovacie čerpadlo
• Riadená mineralizácia
• Výrazne lacnejšie riešenie vody v porovnaní s vodami balenými
• Pomáha organizmu pri detoxikácii a chudnutí
• Podporuje metabolické procesy
• Chutí deťom aj bez sladkých sirupov
• Vhodná pre kojencov
• Pôsobí blahodárne aj na pleť, pokožku a vlasy
• Nezaťažuje životné prostredie s PET odpadom
• Zlepší Vám chuť a vôňu jedál a nápojov
• Vodu máte vždy na dosah v takmer neobmedzenom množstve a najvyššej kvalite

Technické údaje:
• Mechanický fi lter PX 10
• Antibakteriálny uhlíkový fi lter so striebrom (Carbonblock)
• Polopriepustná RO membrána GP 75
• Dvojcestný ventil
• Expanzná nádoba na vodu 19 l
• Antibakteriálny uhlíkový fi lter so striebrom
• Mineralizačná patróna
• Vodovodná batéria (chróm)
• Výkon zariadenia pri optimálnych podmienkach do 192 l/24 h

(s väčšou polopriepustnou membránou až 576 l /24 h)
• Optimálne podmienky prevádzky: vstupná voda 10–30 °C

a tlak na prívode 2,5 – 10 bar
• Účinnosť fi ltrácie cca 95 %
• Rozmery prístroja (šírka × výška × hĺbka): 430 × 420 × 150 mm
• Rozmery expanznej nádoby (výška, priemer): 420 mm (s kohútikom), 290 mm

Váš poradca:

AQUA TECHNOLOGY s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel.: 0911 991 394, 0911 991 395
E-mail: obchod@aquatechnology.sk
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