PRODUKTY
NONUS
Nonus jest wielofunkcyjnym systemem filtracyjnym zamkniętym w nowoczesnej,
kompaktowej obudowie. Innowacyjny projekt będący wynikiem wieloletnich
doświadczeń pozwolił na uzyskanie pełnej funkcjonalności przy zachowaniu
optymalnego rozmiaru i stylowego wyglądu. Nonus posiada wbudowany
wyświetlacz na którym wyświetlane są informacje przekazywane ze sterownika.
Który na bieżąco kontroluje pracę urządzenia. Proces filtracji odwróconej osmozy,
który jest sercem urządzenia gwarantuje najwyższą jakość wody. Nonus został
wyposażony w mineralizator, który wzbogaca wodę we wszystkie niezbędne
minerały dla ludzkiego organizmu.
System filtracyjny Nonus to:
1. Wysoka jakość wykonania każdego elementu
2. Nowoczesna stylistyka i wzornictwo pasujące do każdego pomieszczenia
3. Wielostopniowy system filtracyjny dzięki czemu z wody usuwane jest każde
zanieczyszczenie
4. Najczystsza zmineralizowana woda prosto z kranu
5. System filtracyjny bezpieczny dla dzieci i osób starszych
6. Cicha pompa regulująca ciśnienie wody
7. Zbiornik magazynujący czystą wodę
8. Wysoka wydajność pozwalająca zaspokoić potrzeby całej rodziny
9. Proces filtracyjny oparty o naturalne zjawisko odwróconej osmozy
10. Ekologia. Urządzenie dostarcza czystą zmineralizowaną wodę bez potrzeby
zakupu jej w plastikowych butelkach
Jesteśmy przekonani, iż lata doświadczeń, nowoczesna technologia oraz dbałość
o środowisko pozwoliły na stworzenie urządzenia, które zapewni najwyższą
jakość wody dla całej rodziny.
Cena: 5699 zł

Gwarancja: 10 lat *

510 mm x 290 mm x 500 mm

OMNIA
Omnia to najnowsze urządzenie filtrujące stworzone dla najbardziej
wymagających klientów. Umożliwia uzyskanie wody w trzech temperaturach
(gorąca, zimna i pokojowa), oraz wodę gazowaną. Omnia jest urządzeniem
kompletnym, poza dostarczaniem wody pitnej, dzięki wbudowanej kostkarce
pozwala też na wytworzenie kostek lodu. Urządzenie jest nowoczesne, szybką i
łatwą obsługę umożliwia dotykowy panel.

System filtracyjny Omnia to:
1. Dotykowy panel
2. Kostkarka do lodu
3. Woda gazowana
4. Woda gorąca, zimna i letnia
5. System filtrów
6. Automatyczne płukanie

Cena: 7999 zł

Gwarancja: 10 lat *

510 mm x 290 mm x 500 mm

* Warunkiem ciągłości gwarancji jest regularne wykonywanie okresowego przeglądu co 6 miesięcy.

SEXTUS
Sextus jest wielostopniowym systemem filtracyjnym bazującym na naturalnym
zjawisku odwróconej osmozy. Wyposażony jest w wydajną membranę na
którą woda wtłaczana jest pod ciśnieniem, gdzie cząsteczki wody przenikają
przez mikroskopijne pory membrany powodując wydzielenie i odrzucenie
zanieczyszczeń do odpływu.
Sextus wyposażony jest w filtr zawierający tzw. węgiel aktywowany z łupin
orzechów kokosowych usuwając z wody związki organiczne, pestycydy.
Urządzenie montowane pod zlewozmywakiem.

System filtracyjny Sextus to:
1. Prosta budowa połączona z nowoczesnymi rozwiązaniami
2. Sześciostopniowy system filtracji
3. Węgiel aktywowany z łupin orzechów kokosowych
4. Zbiornik magazynujący czystą wodę
5. Naturalny proces odwróconej osmozy
6. Ekologia, urządzenie dostarcza czystą wodę bez potrzeby zakupu jej w
plastikowych butelkach

Cena: 2399 zł

Gwarancja: 2 lata *

400 mm x 420 mm x 150 mm

SEXTUS+FLANTIBUS
System filtracyjny Sextus w komplecie z pompą Flantibus. Wyposażenie systemu
Sextus w pompę Flantibus pozwala na wykorzystanie maksymalnej wydajności
układu filtrującego, zapewniając szybszy dostęp do przefiltrowanej wody oraz
redukując koszty użytkowania.

System filtracyjny Sextus + Flantibus to:
1. Wszystkie zalety systemu Sextus
2. Wszystkie zalety pompy Flantibus
3. Wykorzystanie pompy Flantibus zmniejsza zużycie wody
4. Mniejsze rachunki za wodę
5. Rabat w wysokości 170 zł

Cena: 2797 zł

Gwarancja: 2 lata *

400 mm x 420 mm x 150 mm

* Warunkiem ciągłości gwarancji jest regularne wykonywanie okresowego przeglądu co 6 miesięcy.

PRODUKTY
SEXTUS + RADIOS
System filtracyjny Sextus w komplecie z lampą UV Radios. Wyposażenie systemu
Sextus w lampę UV uzupełnia możliwości filtracyjne pozwalając zabić 99,9%
wszystkich bakterii i wirusów. Komplet ten tworzy rozwiązanie zapewniające
bezpieczny dostęp do czystej i zdrowej wody bez względu na typ zanieczyszczeń.

System filtracyjny Sextus + Radios to:
1. Wszystkie zalety systemu Sextus
2. Wszystkie zalety Radios
3. Kompletny system filtracyjny zabezpieczający przed każdym zanieczyszczeniem
wody
4. Rabat w wysokości 153 zł
Cena: 2755 zł

Gwarancja: 2 lata *

400 mm x 420 mm x 150 mm

OCTUS
Octus jest kompaktowym systemem filtracyjnym wyposażonym we wszystkie
niezbędne stopnie filtracji. System bazuje na zjawisku odwróconej osmozy wykorzystuje wydajną membranę osmotyczną Molecules. Filtr przeznaczony
jest głównie dla gospodarstw domowych. W standardzie jest wyposażony w
mineralizację wody. Octus posiada estetyczną obudowę dzięki czemu może być
ustawiony zarówno na blacie jaki i pod zlewozmywakiem.

System filtracyjny Octus to:
1. Kompaktowy styl i obudowa mieszcząca wszystkie podzespoły
2. Sześć stopni filtracji
3. Wydajna membrana Molecules
4. Mineralizacja wody
5. Możliwość rozbudowy urządzenia
6. Kompletny zestaw
Cena: 2999 zł

Gwarancja: 5 lat *

420 mm x 240 mm x 440 mm

* Warunkiem ciągłości gwarancji jest regularne wykonywanie okresowego przeglądu co 6 miesięcy.

OCTUS + FLANTIBUS
System filtracyjny Octus w komplecie z pompą Flantibus. Wyposażenie systemu
Octus w pompę Flantibus pozwala na wykorzystanie maksymalnej wydajności
układu filtrującego, zapewniając szybszy dostęp do przefiltrowanej wody oraz
redukując koszty użytkowania.

System filtracyjny Octus + Flantibus to:
1. Wszystkie zalety systemu Octus
2. Wszystkie zalety pompy Flantibus
3. Wykorzystanie pompy Flantibus zmniejsza zużycie wody
4. Mniejsze rachunki za wodę
5. Rabat w wysokości 170 zł

Cena: 3397 zł

Gwarancja: 5 lat *

400 mm x 420 mm x 150 mm

OCTUS + RADIOS
System filtracyjny Octus w komplecie z lampą UV Radios. Wyposażenie systemu
Octus w lampę UV uzupełnia możliwości filtracyjne pozwalając zabić 99,9%
wszystkich bakterii i wirusów. Komplet ten tworzy rozwiązanie zapewniające
bezpieczny dostęp do czystej i zdrowej wody bez względu na typ zanieczyszczeń.

System filtracyjny Octus to:
1. Wszystkie zalety systemu Octus
2. Wszystkie zalety Radios
3. Kompletny system filtracyjny zabezpieczający przed każdym zanieczyszczeniem wody
4. Rabat w wysokości 153 zł

Cena: 3355 zł

Gwarancja: 5 lat *

420 mm x 240 mm x 440 mm

* Warunkiem ciągłości gwarancji jest regularne wykonywanie okresowego przeglądu co 6 miesięcy.

PRODUKTY
MOLLIS
Mollis jest urządzeniem służącym do zmiękczania wody. Model ten jest
przeznaczony do zastosowania w gospodarstwach domowych. Usuwa z wody
sole wapnia i magnezu które powodują osadzanie się kamienia na częściach
kanalizacji oraz urządzeniach AGD. Zastosowanie urządzenia Mollis przekłada się
na mniejszą awaryjność i dłuższą żywotność instalacji wodnej i urządzeń AGD.
Cena urządzenia nie zawiera kosztów montażu oraz niezbędnych akcesoriów.

System filtracyjny Mollis to:
1. Prosty i intuicyjny panel sterujący pozwalający na pełną kontrolę urządzenia
2. Bezawaryjna praca
3. Niskie koszty eksploatacji
4. Zastosowanie żywicy jonowymiennej
5. Wysoka wydajność która zaspokoi potrzeby całej rodziny
6. Zabezpieczenie antyprzelewowe
7. Wydłużenie życia urządzeń AGD
Cena: 1800 zł

Gwarancja: 2 lata *

1100 mm x 230 mm x 440 mm

MOLLIS PLUS
Mollis jest urządzeniem służącym do zmiękczania wody. Model ten jest
przeznaczony do zastosowania w gospodarstwach domowych. Usuwa z wody
sole wapnia i magnezu które powodują osadzanie się kamienia na częściach
kanalizacji oraz urządzeniach AGD. Zastosowanie urządzenia Mollis przekłada się
na mniejszą awaryjność i dłuższą żywotność instalacji wodnej i urządzeń AGD.
Cena urządzenia zawiera koszty montażu oraz zniżkę 50% na części niezbędne
do montażu.

System filtracyjny Mollis PLUS to:
1. Prosty i intuicyjny panel sterujący pozwalający na pełną kontrolę urządzenia
2. Bezawaryjna praca
3. Niskie koszty eksploatacji
4. Zastosowanie żywicy jonowymiennej
5. Wysoka wydajność która zaspokoi potrzeby całej rodziny
6. Zabezpieczenie antyprzelewowe
7. Wydłużenie życia urządzeń AGD

Cena: 2999 zł

Gwarancja: 5 lat *

420 mm x 240 mm x 440 mm

* Warunkiem ciągłości gwarancji jest regularne wykonywanie okresowego przeglądu co 12 miesięcy.

MULLITIUS
Mullitius jest urządzeniem które stosuje się w gospodarstwach domowych,
przedsiębiorstwach, hotelach itp. Doskonale usuwa z wody sole wapnia i
magnezu, które osadzają się na częściach kanalizacji oraz sprzętach AGD, co
przekłada się na mniejszą awaryjność i dłuższą żywotność instalacji i urządzeń.
Poprzez zastosowanie urządzenia Mullitius zmniejsza się ilość użytego proszku
do prania oraz innych środków czystości o ok. 50%. Miękka woda dostarczana
przez Mullitius korzystnie wpływa na skórę – nie wysusza jej, nie powoduje alergii
oraz łupieżu.

System filtracyjny Mullitius to:
1. Prosty i intuicyjny panel sterujący pozwalający na pełną kontrolę urządzenia,
2. Bezawaryjna praca
3. Niskie koszty eksploatacji
4. Zastosowanie żywicy jonowymiennej
5. Wysoka wydajność która zaspokoi potrzeby całej rodziny
6. Zabezpieczenie antyprzelewowe
7. Wydłużenie życia urządzeń AGD
Cena: 5999 zł

Gwarancja: 10 lat **

11800 mm x 510 mm x 230 mm

AQUATIUS
Aquatius to urządzenie nowej genercji, które dozuję wodę, zaprojektowane z
myślą o firmach dbających o zdrowy styl życia, chcących mieć stały dostęp do
najczystszej, zmineralizawanej wody.
Aquatius wyposażony jest w system filtracji, oparty o naturalne zjawisko
odwróconej osmozy, dzięki któremu nie ma konieczności umieszczania butli
z wodą na szczycie urządzenia, filtrowana woda dostarczana jest prosto z sieci.
Urządzenie dostarcza ciepłą oraz zimną wodę. Dodatkowo może dostarczać
równiez wodę gazowaną.
System filtracyjny Aquatius to:
1. Nowoczesna stylistyka i wzornictwo, pasujące do każdego pomieszczenia
2. Prosty i intuicyjny panel sterujący
3. Zabezpieczenie przed poparzeniem
4. Innowacyjny podajnik, który pomieści aż 70 kubków
5. Dopasowany do wysokich kubków i szklanek
6. Wielostopniowy system filtracyjny, dzięki któremu z wody usuwane jest każde
zanieczyszczenie
7. Woda dostarczona prosto z sieci
8. Brak konieczności umieszczania butli z wodą na szczycie urządzenia
9. Ekologia, urządzenie dostarcza czystą, zmineralizowaną wodę bez potrzeby
zakupu jej w plastikowych butelkach
Cena: 6999 zł

Gwarancja: 10 lat *

1120 mm x 410 mm x 360 mm

* Warunkiem ciągłości gwarancji jest regularne wykonywanie okresowego przeglądu co 6 miesięcy.
** Warunkiem ciągłości gwarancji jest regularne wykonywanie okresowego przeglądu co 12 miesięcy.

AKCESORIA
MOLECULES

MINERALI

Molecules jest sercem każdego systemu filtracyjnego, umożliwia przeprowadzenie
naturalnego procesu odwróconej osmozy. Wkład ten wykorzystuje pół-przepuszczalną
membranę, które przepuszcza czyste cząsteczki wody, zatrzymując zanieczyszczenia
które są zbyt duże aby przedostać się przez mikropory membrany osmotycznej.

Cena: 429 zł

290 mm x 50 mm

LACUM

Cena: 119 zł

250 mm x 50 mm

ULTRARUBRO

Lacum jest profesjonalnym zbiornikiem przeznaczonym do magazynowania uzdatnionej
wody. Lacum posiada trwałą wielowarstwową konstrukcję gwarantującą długoletnią
eksploatację zabezpieczając uzdatnioną wodę przed zanieczyszczeniem.

Cena: 499 zł

Minerali w systemie filtracyjnym jest odpowiedzialny za mineralizację wody. Wzbogaca
wodę o wszystkie pierwiastki niezbędne dla ludzkiego organizmu. Zmineralizowana
woda wskazana jest dla osób aktywnych, dzieci oraz osób starszych.

390 mm x 290 mm

Ultrarubro zawiera granulat bioceramiczny emitujący promienie dalekiej podczerwieni
(ang. Far Infrared Rays), korzystnie wpływa na człowieka, zwierzęta i rośliny, aktywując
komórki somatyczne, stymulując krążenie krwi, poprawiając metabolizm.

Cena: 259 zł

250 mm x 50 mm

NIMBUS

LAUANDI

Nimbus jest nowoczesnym trzystopniowym filtrem prysznicowym. Składa się z trzech
naturalnych złóż. Regeneruje jony wody oraz aktywuje jej molekuły, usuwa chlor z wody,
emituje promienie podczerwieni. Nimbus jest montowany w miejsce słuchawki prysznicowej.
Charakteryzuje się nowoczesną stylistyką i wzornictwem pasującym do każdej łazienki.

Cena: 149 zł

210 mm x 60 mm

RADIOS

Cena: 149 zł

130 mm x 60 mm

PARCUS

Radios wykorzystuje promieniowanie UV do sterylizacji wody poprzez wykorzystanie
specjalistycznych żarników. Jest gwarancją zniszczenia aż 99,9% wszelkich
mikroorganizmów w wodzie w tym wirusów i bakterii.

Cena: 509 zł

Lauandi to nowoczesne rozwiązanie chroniące urządzenia AGD przed odkładaniem się
kamienia. Przeznaczony jest do zmywarek oraz pralek.Zwiększa wydajność detergentów
do 30%. Wyposażony jest w filtr końcowy zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek
złoża na zewnątrz. Pasuje do każdej pralki i zmywarki.

310 mm x 50 mm

Parcus to zaawansowana technologicznie pompa oszczędzająca wodę wykorzystująca
energię potencjalną przepływu wody. Nie wymaga zasilenia. Redukuje zużycie wody
nawet do 80%. Ponadto zwiększa ciśnienie wody w zbiorniku.

Cena: 1139 zł

190 mm x 110 mm x 110 mm

AKCESORIA
FLANTIBUS

MAIOR AQUAE

Flantibus to nowoczesna, kompaktowa pompa, która wyrównuje ciśnienie w systemie
filtracyjnym. Wyrównane ciśnienie zwiększa wydajność całego systemu. Flantibus
charakteryzuje się wysoką wydajnościa, cichą pracą oraz małymi rozmiarami.

Cena: 429 zł

290 mm x 50 mm

DUOICTUS

Cena: 499 zł

250 mm x 50 mm

TRESICTUS

DuoIctus to nowoczesna bateria pozwalająca na niezależny dostęp do wody
zmineralizowanej i uzdatnionej. Przeznaczona jest do systemów filtracyjnych
wyposażonych w filtr mineralizujący.

Cena: 299 zł

Maior Aquae to dodatkowy stopień filtracji przywracający pierwotną strukturę cząsteczek
wody tzw. strukturyzator. Dzięki użyciu Maior Aquae uzyskuje się lepszy smak wody bardziej naturalny smak produktów w niej gotowanych, wzrost naturalnego pragnienia
picia wody, lepszy wygląd i rozwój roślin.

390 mm x 290 mm

Tresictus to bateria pozwalająca na dostęp do wody uzdatnionej przez system filtracyjny
oraz ciepłej i zimnej wody bezpośrednio z sieci. Charakteryzuje się nowoczesną stylistyką
i wzornictwem pasującym do każdego pomieszczenia.

Cena: 719 zł

250 mm x 50 mm

IONES

REDOKSAL

Iones to złoże pozwalające na wymianę jonów ujemnych wody korygując jej wartość PH.
Potencjał wodoru, czyli pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworu, jest cechą
określającą, czy nadmiar jonów wodorotlenkowych 0H- - odczyn zasadowy, czy też są one w
równowadze - odczyn obojętny.

Cena: 399 zł

275 mm x 65 mm

FERRO

Cena: 599 zł

275 mm x 65 mm

SALIS

Ferro to niezwykle wytrzymały korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Charakteryzuje
się pracą przy maksymalnym ciśnieniu 6 barów. Może być używany do filtracji wody
zimnej oraz gorącej (do 95°C). Korpusy Ferro mogą być stosowane do filtracji substancji
chemicznych. Świetnie sprawdzi się do zastosowań domowych jak i przemysłowych.

Cena: 699 zł

Redoksal jest szlachetnym złożem wykorzystywanym do uzdatniania wody na potrzeby
medycyny. Często spotykany jest w prywatnych klinikach w których woda stosowana jest
do regeneracji organizmu. Redoksal redukuje tlen z wody która zostaje nasycona aktywnym
wodorem. Aktywny wodór działa jak antyutleniacz, eliminując z wody wolne rodniki.

305 mm x 120 mm

Salis jest specjalistyczną solą tabletkowaną przeznaczoną do systemów filtracyjnych
których przeznaczeniem jest zmiękczanie i uzdatnianie wody. Pakowana jest w worki o
wadze 25 kg.

Cena: 69 zł

