
УДОБНО И ЗДРАВОСЛОВНО - ЧИСТА ТРАПЕЗНА ВОДА ДИРЕКТНО ОТ ЧЕШМАТА

Пречистената с филтърните системи 
водопроводна вода е чиста, здравословна, 

вкусна и годна за пиене.

МНОГО МОДЕЛИ, ВИНАГИ ДОБРИ ЦЕНИ

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА ВИЕ ПЕЧЕЛИТЕ:

►спирате да купувате вода от магазина;
►постоянен достъп до доказано чиста и здравословна вода;
►пестите пари – само 3-4 стотинки за литър съвършено чиста вода;
►инвестицията се изплаща за около 6 месеца;
►евтина поддръжка;
►с чистата вода кафето и чаят са със силен аромат.
►може да се свърже и с ледогенератора на хладилник.

Супер лесна поддръжка - 
смяната на филтрите е 

толкова лесна.

ВСИЧКИТЕ СИСТЕМИ И ФИЛТРИ ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА ВОДА



Тристепенна филтрираща система за 
питейна вода. 
Комплектът съдържа: филтърни 
патрони FCPS5, FCPS20, FCCBL,  ключ,  
канелка FXFCH5, п рисъединителни 
фитинги, маркуч. Присъединяване към 
водопровода 1/2”. 

Други филтриращи системи за питейна вода.

Двустепенен, едноколонен филтър за 
пречистване на питейна вода. 
Комплектът съдържа: филтърен патрон 
FCCA-STO,  канелка, присъединителен 
фитинг към смесителна батерия. 

Петстепенна система за пречистване на 
вода EXCITO B с капилярна мембрана с 
линейни филтри с присъединяване 
бързи връзки QM.
Комплектът съдържа:линейни филтри 
AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-
QM, AICRO-4-QM, капилярна мембрана 
TLCF-2T,  канелка FXFCH17-C, 
присъединителни фтинги, маркуч. 
Присъединяване към водна инсталация 
1/2”.

Петстепенна пречистваща и 
алкализираща водата система с нано-
сребърна технология. Прозрачни 
филтри.
Комплектът съдържа: линейни 
филтри AIPRO-1M-CL, AISTRO-L-CL, 
FCCBL-S-CL, AIFIR-100, AICRO-AB, к 
анелка FXFCH17-C,  присъединителни 
фитинги, маркуч. Присъединяване 
към водопровода 1/2”.

Система за питейна вода EXCITO WAVE с 
капилярна мембрана и лесно сменяеми с 
клик система филтри.
Комплектът съдържа: AIPRO-1M-TW, 
AISTRO-2-TW, FCCBL-S-TW филтри, 
TLCHF-TW UF мембрана, FXFCH17-C 
канелка, присъединителни фитинги, 
маркуч. Присъединяване към водна 
инсталация 1/2".

Системи за питейна вода с капилярна мембрана

ВСИЧКИТЕ СИСТЕМИ И ФИЛТРИ 
ПРИТЕЖАВАТ  СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА 

ВОДА



СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА - ОТ ВОДОПРОВОДНА ЧИСТА ТРАПЕЗНА ВОДА

Системи с мембрана за обратна осмоза

Стандартна 7 степенна система за обратна 
осмоза с TDS метер.
Комплектът съдържа: филтърни патрони  
FCPS20, , FCCBL, FCPS5, линейни филтри  
AICRO, AIFIR2000, осмотична мембрана 
TFC-75F, TDS метер, резервоар за вода, 
присъединителни фитинги, двойна канелка 
FXFCH17-C, ключ, маркучи.

Стандартна 6 степенна система за обратна 
осмоза с минерализатор. 
Комплектът съдържа: филтърни патрони  
FCPS20, , FCCBL, FCPS5, линейни филтри  
AICRO, AIMRO, осмотична мембрана TFC-75F,  
резервоар за вода, присъединителни фитинги, 
единична канелка FXFCH17-C, ключ, маркучи. 

Стандартна 7 степенна система за обратна 
осмоза с минерализатор и йонизатор. 
Комплектът съдържа: филтърни патрони 
FCPS20, FCCBL, FCPS5, линейни филтри 
AICRO, AMIRO, AIFIR2000, осмотична 
мембрана TFC-75F,  резервоар за вода, 
присъединителни фитинги, двойна канелка 
FXFCH16-C,  ключ, маркучи.

Всичките системи за питейна вода могат да се свържат с ледогенератора на хладилник.

Система за обратна осмоза Excito Ossmo. 
Лесна смяна на филтри - клик система. 
Комплектът съдържа: филтри AIPRO-1M-TW, 
FCCBL-S-TW, FCCM-TW, мембрана RO 
TFC-70F-TW, резервоар за вода, единична 
канелка FXFCH17-C, присъединителни фитинги, 
маркучи.

ВСИЧКИТЕ СИСТЕМИ И ФИЛТРИ ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТИ ЗА  ПИТЕЙНА ВОДА

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



Двойна филтърна колона 10” за студена 
вода.
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.

Универсални филтърни системи.
Приложение: филтри за водопровод или пречистване на вода за пиене.

Системите могат да се инсталират  под кухненска мивка и да пречистват водата за 
пиене без да се инсталира допълнителна батерия.

Всичките системи за питейна вода могат да се свържат с ледогенератора на хладилник.
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