
Филтърна колона 5” 
за студена вода.
Присъединяване 
1/2, 3/4 и 1 цол. 

Филтърна колона 5”  за 
студена вода.
Присъединяване 1/2, 3/4 
и 1 цол.  
Комлектът съдържа:  
филтърна колона, 
монтажна планка, ключ, 
антибактериален 
центриращ диск 
поставени в кутия.

Филтърна колона 10” за 
студена вода. Увеличена 
издръжливост на налягане -10  
бара. Присъединяване 1/2, 
3/4 и 1 цол.
Комлектът съдържа:  
филтърна колона, филтърен 
патрон FCPS5, монтажна 
планка, ключ, 
антибактериален центриращ 
диск поставени в кутия. 

Филтърни колони. 
Стандартни размери 5, 10, 10BigBlue, 20BigBlue, 20 Slim (в инчове). 

Присъединяване към водопровода от 1/4  до 1 1/2 цола.

Филтърна колона 10" от 3 
части за лесно отваряне и 
кран за източване.
 Присъединяване 1/2, 3/4 и 
1 цол.
Комлектът съдържа: 
филтърна колона 10", 
планка, ключ, 
антибактериален 
центриращ диск. 

Филтърна колона 20” Big 
Blue® за студена вода. 
Присъединяване 1, 11/4, 
11/2 цола. 
Комлектът съдържа:  
20”BigBlue® филтърна 
колона, антибактериален 
центриращ диск.

Филтърна колона 10” Big 
Blue®  за студена вода.
Присъединяване 1, 11/4, 
11/2 цола. 
Комлектът съдържа: 
10”Big Blue® филтърна 
колона, антибактериален 
центриращ диск.

AQUAFILTER EUROPE - европейски лидер в производството на филтри за вода. 

Филтърна колона 10” три 
части (улеснено 
отваряне)за студена вода.
Присъединяване 1/2, 3/4 и 
1 цол. 
Комплектът съдържа: 
филтърна колона, ключ, 
планка, антибактериален 
центриращ пръстен.

Двойна филтърна колона 
10” за студена. 
Присъединяване 1/2 и 3/4 
цола.  
Комплектът съдържа: две 
филтърни колони, планка, 
ключ, антибактериален 
центриращ пръстен.

Тройна филтърна колона 10” за 
студена вода. 
Присъединяване 1/2 и 3/4 цола.  
Комплектът съдържа:
три филтърни колони, ключ, планка, 
антибактериален центриращ пръстен.

Филтърна колона 
20” SLIM за 
студена вода.
Присъединяване 
3/4 цола.

Във филтърните колони се поставят различни видове филтри за вода 
(филтърни патрони). 

Най-често се използват механични филтри и филтри с активен въглен.

Филтърна колона за 
студена вода. 
Присъединяване  
1/4"цола.

Филтърна колона 5” за 
студена вода.
Присъединяване 1/2, 3/4 
и 1 цол. 



ВСИЧКИТЕ ФИЛТРИ ЗА ВОДА НА AQUAFILTER EUROPE ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА ВОДА

Монтирани 3 броя филтърни колони

Във филтърните колони (филтърни тела) се 
поставят различни (стандартни по размер) 
филтърни патрони - механични, карбонови, 

омекотяващи и др. 

Цялата оферта и цени на филтри за вода и филтриращи системи ще намерите в онлайн магазина .

КАЧЕСТВО НА ФИЛТЪРНИТЕ КОЛОНИ НА AQUAFILTER EUROPE

Всичките продукти на Аквафилтер са обект на строг качествен контрол. 
Стандартите за качеството на Аквафилтер са с 25% по-високи от стандартите на EN и 
с 150% по-високи от сандартите на NSF.

Тестове за издръжливост за чашите на филтърните колони: 
NSF стандарт - 100 000 цикъла
EN стандарт - 200 000 цикъла
Производствения стандарт на AQUAFILTER EUROPE - 250 000 цикъла

Размери на филтърните колони



Видове и размери филтърни колони  на AQUAFILTER EUROPE 

Присъединяването към водопровода е посредством метална или пластмасова резба. 
Предлагаме филтърни колони с размер на присъединяване от 1/4 до 1 1/2 цола.

Приложение:
-за битови нужди;
-в лаборатории;
-медицински заведения; 
-в промишлеността;
-и други. 

При нас ще намерите голям избор от подходящи  филтърни елементи (филтри) на отлични цени. 

Изпълняваме заявки от AQUAFILTER за размери и видове водни филтри не присъстващи в 
онлайн магазина на Павирани  (www.pavirani.com). 

ВСИЧКИТЕ ФИЛТРИ ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА ВОДА

Размери на двойна система филтърни колони Размери на тройна система филтърни колони 
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