Oferta
dystrybutorów filtrujących z opcją wody alkalicznej

WODA ALKALICZNA W DYSTRYBUTORACH AQUALOGIC
Wykorzystując kombinację naturalnych minerałów, nasz alkalizujący wodę filtr został specjalnie zaprojektowany tak, aby wzbogacać minerałami oraz alkalizować wodę wytworzoną przez
dystrybutory filtrujące wodę w systemie P.O.U.
Ten wysoce wyspecjalizowany filtr działa głównie przez ponowne dodanie wielu alkalicznych
minerałów, które zostały utracone podczas procesu filtracji.
Filtr antyoksydacyjny uwalnia aktywny wodór do wody na poziomie molekularnym.
Woda alkaliczną, która jest w nim wytwarzana jest bardzo bogata w wiele ważnych składników mineralnych i zawiera mnóstwo aktywowanego wodoru, który posiada same korzystne
właściwości.
Jak picie wody alkalicznej przyczynia się do wspierania zdrowia i witalności?
Picie wody alkalicznej pomaga we właściwej detoksykacji krwi i tkanek, poprzez rozbicie
wielu związków kwasowych, które odkładają się w organizmie w czasie, a także przyczynia
się do ich regeneracji.
Zdrowa woda alkaliczna odgrywa ważną rolę w prawidłowym nawilżeniu ciała na poziomie
komórkowym,

21 korzyści z picia „żywej wody” alkalicznej
1. Sprzyja utrzymaniu równowagi kwasowo – zasadowej organizmu i odkwasza środowisko
wewnętrzne.
2. Poprawia nastrój i działa antystresowo.
3. Dodaje energii, regeneruje siły witalne i przeciwdziała przewlekłemu zmęczeniu.
4. Regeneruje cały organizm i sprzyja dobrej jakości snu.
5. Zwiększa wigor i libido.
6. Zwiększa przyswajalność składników odżywczych w tym witamin i minerałów.
7. Jest silnym antyutleniaczem i skutecznie neutralizuje wolne rodniki.
8. Odmładza organizm i przeciwdziała starzeniu się komórek
9. Odmładza, ujędrnia i nawilża naszą skórę..
10. Zmniejsza cellulit.
11. Poprawia przemianę materii i sprzyja odchudzaniu.
12. Wspomaga sprawne usuwanie toksyn.
13. Dotlenia komórki.
14. Jest rewelacyjnie przyswajalna przez co dobrze nawadnia.
15. Opóźnia zmęczenie mięśni.
16. Wzmacnia system odpornościowy.
17. Ma właściwości uzdrawiające.
18. Chroni DNA i przeciwdziała chorobom m.in. dnie moczanowej, cukrzyce, nadciśnieniu, kamicy nerkowej, nadkwasocie żołądka, otyłości , nowotworom, refluksowi żołądka.
19. Przeciwdziała alergiom.
20. Korzystnie wpływa na poziom cukru, trój glicerydów, cholesterolu i kwasu moczowego.
21. Korzystnie wpływa na procesy trawienne i funkcjonowanie jelit.

Według niedawno opublikowanych badań, woda alkaliczna o wysokim PH może odgrywać rolę
instrumentalną w neutralizowaniu szeregu szkodliwych wolnych rodników , a jej picie może przyczynić się do ochrony komórek przed szkodami powstałymi w procesie starzenia się, pod wpływem stresu i zanieczyszczenie środowiska.
Woda alkaliczna jest wodą naturalną. Oprócz licznych korzyści zdrowotnych związanych z pi-ciem
wody możemy również zauważyć, że wodna alkaliczna wytwarzana przez wkład filtra Biocera
smakuje znacznie lepiej niż zwykła przefiltrowana woda, w dużej mierze ze względu na wysoką
zawartość minerałów.
W zdrowie trzeba zainwestować, ale zdecydowanie lepiej w nie inwestować na poziomie
profilaktyki aniżeli leczenia.
Jest to też znacznie tańsza inwestycja o korzyściach niewspółmiernych do leczenia chorób.
Inwestycja w wodę alkaliczną minimalizuje ryzyko wystąpienia dolegliwości i chorób.

Dystrybutor wody alkalicznej RS1
Cena 129,00 zł netto / m-c

WYMIARY
wysokość 990mm
średnica 350mm
POBÓR ENERGII
zimna woda 85W
gorąca woda 700W
SYSTEM GRZANIA
pojemność zbiornika wody gorącej 1,5 l
pojemność zbiornika wody zimnej 2 l
ZALETY





Woda zimna 7 - 12 °C
Woda gorąca 89 - 94 °C

3 st. system filtracji wody
 niski pobór energii
wygodny niecieknący kranik
grzałka o długiej żywotności
zabezp. przed przegrzaniem

Dystrybutor wody alkalicznej
POU Simply Fresh i Simply Fresh mini
Cena 139,00 zł netto / m-c

ZALETY






nowoczesny design, pozwalający na doskonałe
wkomponowane się urządzenia do różnego rodzaju
wnętrz
wykonany z wysokiej jakości materiałów
dwie mechaniczne i niezależne wylewki wody wyposażone w system chroniący przed rozwojem bakterii
zbiorniki wody gorącej i zimnej wykonane z wysokiej klasy stali szlachetnej
zaawansowany system filtracji wody

WOLNOSTOJACY

NABLATOWY

WYSOKOŚĆ

110cm

53cm

SZEROKOŚĆ

28cm

28cm

GŁĘBOKOŚĆ

37,5cm

37,5cm

WAGA

22kg

19kg

SYSTEM CHŁODZENIA

KOMPRESOR LG

KOMPRESOR LG

SYSTEM GRZEWCZY
TEMP. WODY
ZIMNEJ
TEMP. WODY
GORĄCEJ
ZBIORNIK
WODY ZIMNEJ
ZBIORNIK
WODY GORĄCEJ
ZUŻYCIE ENERGII

GRZAŁKA ZANURZENIOWA
4°C-8°C

GRZAŁKA ZANURZENIOWA
4°C-8°C

95°C-97°C

95°C-97°C

2.5l

2.5l

1.5l

1.5l

80W/500W

80W/500W

DOSTĘPNY W KOLORZE BIAŁYM I CZARNYM

Dystrybutor wody alkalicznej
RUHENS WHP 850S i RUHENS WHP 850S mini
Cena 139,00zł netto / m-c

WYMIARY
wysokość 1096mm wolnostojący
/496 mm - mini
szerokość 320mm
głębokość 448mm
waga 26,5 kg / 16,5 kg - mini

NISKI POBÓR ENERGII
Moc chłodzenia 112 W
Moc grzania 500 W

ZALETY


Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z
możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej
 Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywością
 Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z
wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304
 Czynnik chłodniczy r 134a

Woda zimna 5 - 12 °C
Woda gorąca 89 - 95 °C

Dystrybutor wody alkalicznej
POU Pure Way i Pure Way mini
Cena 149,00 zł netto / m-c
DOSTĘPNY W KOLORZE BIAŁYM I CZARNYM
ZALETY








nowoczesny design, pozwalający na doskonałe
wkomponowane się urządzenia do różnego rodzaju
wnętrz
wykonany z wysokiej jakości materiałów
dwie mechaniczne i niezależne wylewki wody
wyposażone w system chroniący przed rozwojem
bakterii
jedyny dostępny na rynku model z wysoce wydajnymi
zbiornikami wody gorącej i zimnej, które są wykonane
z wysokiej klasy stali szlachetnej
wysokość pomiędzy kranami a ociekaczem
dostosowana jest do napełniania wodą np. karafek lub
czajników
zaawansowany system filtracji wody
możliwość serwowania wody gazowanej
WOLNOSTOJACY

NABLATOWY

WYSOKOŚĆ

122cm

62,5cm

SZEROKOŚĆ

34cm

34cm

GŁĘBOKOŚĆ

37,5cm

37,5cm

WAGA

24kg

17kg

SYSTEM CHŁODZENIA

KOMPRESOR LG

KOMPRESOR LG

SYSTEM GRZEWCZY
TEMP. WODY
ZIMNEJ
TEMP. WODY
GORĄCEJ
ZBIORNIK
WODY ZIMNEJ
ZBIORNIK
WODY GORĄCEJ
ZUŻYCIE ENERGII

GRZAŁKA ZANURZENIOWA
4°C-8°C

GRZAŁKA ZANURZENIOWA
4°C-8°C

95°C-97°C

95°C-97°C

4.0l

4.0l

3.0l

1.5l

85W/1KW

85W/1KW

Dystrybutor wody alkalicznej
WINIX W6
Cena 149,00 zł netto / m-c

WYMIARY
wysokość 1150mm –wolnostojący
szerokość 300mm
głębokość 440mm
waga 17 kg –wolnostojący
POBÓR ENERGII
zimna woda 80W
gorąca woda 250W
ZALETY



Zaawansowany system filtracji wody aktywnym węglem
System wydajnego schładzania



2-litrowy zbiornik gorącej wody



3,2-litrowy zbiornik zimnej wody



Wydajność - 18 litrów na godzinę



Powłoka antybakteryjna na zewnątrz urządzenia Cleancel



2 niezależne mechaniczne wylewki dozowania wody



Elegancki i nowoczesny design

Woda zimna 4 °C
Woda gorąca 85 °C

Dystrybutor wody alkalicznej
RUHENS WHP300 i RUHENS WHP340 S mini
Cena 159,00 zł netto / m-c

WYMIARY
wysokość 1096mm –wolnostojący / 496 mm - mini
szerokość 320mm

głębokość 340,5mm
waga 27 kg – wolnostojący / 16,5 kg - mini

NISKI POBÓR ENERGII
Moc chłodzenia 112 W
Moc grzania 500 W
Zasilanie AC 220V/50Hz
Maksymalny pobór prądu 1,5 kWh

ZALETY




Woda gorąca 89 - 95 °C
Woda zimna 5 - 12 °C

Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej
Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z
żywnością
Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304

Czynnik chłodniczy r 134a

System filtracji P.O.U * w dystrybutorach AQUA- ALKALIK

Wkład alkalizujący i jonizujący wodę Biocera AntiOxidant Alkaline
Nowość! - wydajny, bazujący na minerałach wkład antyoksydacyjny, renomowanego koreańskiego producenta
Biocera. Opatentowana technologia Biocera zawarta w dużym (rozmiar 2,5"x11") wkładzie filtracyjnym. Wkład
jonizuje wodę, podnosi pH oraz obniża ORP (potencjał redukcji utleniania) nawet do -600 mV ORP.
Filtr alkalizujący BIOCERA
Wykorzystując kombinację naturalnych minerałó w, nasz alkalizujący wodę filtr został specjalnie zaprojektowany
tak, aby wzbogacać minerałami oraz alkalizować wodę wytworzoną przez dystrybutory filtrujące wodę w systemie P.O.U.
Ten wysoce wyspecjalizowany filtr działa głó wnie przez ponowne dodanie wielu alka- licznych minerałó w, któ re
zostały utracone podczas procesu filtracji.
Filtr antyoksydacyjny uwalnia aktywny wodó r do wody na poziomie molekularnym. Woda alkaliczną, któ ra jest w
nim wytwarzana jest bardzo bogata w wiele waż nych składnikó w mineralnych i zawiera mnó stwo aktywowanego
wodoru, któ ry posiada same korzystne właś ciwoś ci.

Wkłady stosowane w systemach filtracji AQUA-ALKALIK
AIPRO-20M - 2,5 calowy wkład mechaniczny wypełniony włó kniną polipropylenową, któ ra zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne o ś rednicy 20 mikronó w oraz większe. Stosuje się do wstępnego uzdatniania wody. Doskonale zatrzymuje piasek, rdzę, i zawiesiny występujące w wodzie.
AIPRO-1M- posiadają duż ą powierzchnię, a w związku z tym doskonałą zdolnoś ć filtracji wgłębnej. Wkłady AIPRO-1M- zostały zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń typu: piasek, muł, osady lub cząstki rdzy. Wkłady
liniowe AIPRO-1M marki AQUAFILTER zapewniają duż y przepływ (2,8 l/min) oraz doskonałą zdolnoś ć zatrzymywania zanieczyszczeń , jednocześ nie utrzymując niski spadek ciś nienia, przezroczysta obudowa umoż liwia szybką
identyfikację stanu zanieczyszczenia wkładu.
Wkład zmiękczający AISTRO Zmiękcza wodę zamieniając do 99,9% jonó w wapnia i magnezu (tzw. "minerały
twardoś ci") na jony sodu . Wkład zmiękcza wodę spoż ywczą i jest przeznaczony głó wnie do stosowania w systemach Odwró conej Osmozy oraz innych tego typu filtró w podzlewozmywakowych. Moż e być stosowany ró wnież
do innych systemó w, np. akwarystycznych. Złoż e znajdujące się w ś rodku wkładu usuwa z wody jony wapnia i magnezu. Dzięki temu wszelkie urządzenia mające problem z osadzaniem się kamienia na elementach mających kontakt z wodą (np. czajnik - grzałka) zostaną od tego problemu raz na zawsze uwolnione.
AICRO-L - 2,5 calowy wkład wypełniony aktywowanym węglem kokosowym. Usuwa do 98% wolnego chloru oraz
wielocząsteczkowe substancje organiczne. Poprawia zapach i smak wody.

Wkład sedymentacyjny (mechaniczny) Przeznaczone są do usuwania z wody nierozpuszczonych w niej zanieczyszczeń . Doskonale sprawdzają się w usuwaniu z wody piasku, szlamu, mułu itp. Filtr z wkładem sedymentacyjnym stanowi z reguły pierwszy stopień uzdatniania wody. Wkłady sedymentacyjne produkowane są w ró ż nych
technologiach i w zależ no- ś ci od wersji przeznaczone są do usuwania ró ż nego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych.
Wkład zmiękczający Specjalistyczny wkład liniowy uzdatniający wodę, przeznaczony do redukowania stęż enia
wę- glanu wapnia, któ ry jest głó wnym powodem powstawania kamienia (biały osad, kamień kotłowy) oraz redukowania stęż enia ż elaza w wodze, będącego przyczyną tworzenia się brunatnych zaciekó w i osadó w. Spoż ywanie
wody z duż ą zawartoś cią wapnia przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych.
Wkład węglowy przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń organicznych, związkó w chemicznych, poprawy
klarownoś ci wody - jej smaku, zapachu i barwy. Znajdujący się we wkładzie węgiel aktywowany moż e być wykonany z węgla bitumicznego, antracytowego lub z łupin orzechó w kokosowych.
Wkłady węglowe moż na podzielić na dwie grupy: Uformowane w postaci zwartej masy (blok węglowy- tzw. spiekany (prefiltr) Ten rodzaj wkładó w wykonany jest najczęś ciej z węgla bitumicznego sprasowanego w postać zwartej masy, tzw. blok węglowy. Z węglem granulowanym, wsypanym do obudowy wykonanej z tworzywa - tzw.
wkład liniowy Wkłady z węglem granulowanym zapewniają dokładniejszą filtrację chemiczną - woda ma dłuż szy
czas kontaktu ze znajdującym się wewnątrz wkładu złoż em uzdatniającym.

Gorąco pozdrawiamy i zachęcamy do korzystania z naszych urządzeń

