
Filtrovaná voda 
určená k přímé konzu-

maci, vaření a přípravě 

nápojů

Neupravená 
voda určená

k mytí nádobí

KUCHYŇSKÉ

ÚPRAVNY
VODY

fi ltrační
zařízení

umístěno
v lince
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Kuchyňské fi ltrační systé-
my s několikastupňovou 
fi Itrací jsou zárukou kva-
litní pitné vody bez pří-
padných kontaminantů 
a nečistot z potrubí. Každý 
ocení záruku zdravotně 
nezávadné životadárné 
tekutiny bez bakterií, chló-
ru, těžkých kovů a zbytků 
farmaceutik.

Zajišťujeme záruční
a pozáruční servis

Kontaktujete nás telefonicky 
nebo mailem

Eco láhev k fi ltru zdarma

Evidujeme termíny výměny 
fi ltračních patron Dle zdroje a místních podmínek

Vám navrhneme
vhodnou technologii

A) Odborně nainstalujeme fi ltr do 
linky a upevníme výdejní kohoutek 

nebo baterii se dvěma vývody

nebo

B) Pošleme na dobírku včetně
instalačního manuálu

Jak si snadno zajistím zdroj nezávadné pitné vody
určené ke konzumaci, vaření a přípravě nápojů?

Kolik ročně ušetříte?
Modelový příklad:
3 osoby v domácnosti denně spotřebují 3 litry pitné vody (voda, čaj, káva, vaření, omývání potravin) 
3 × 3 litry × 365 dnů = roční spotřeba pitné vody 3 285 litrů pitné vody

Filtrační systém versus PET láhve

Freshwater HM9-3UF systém
Neomezená kapacita

Bez plastového odpadu
Roční náklad = 2 070 Kč*
Cena za 1 litr = 0,63 Kč

PET láhve
2 190 PET lahví x 1,5 litru

1 ks PET = cca 8 Kč
Roční náklad = 17 520 Kč

Cena za 1 litr = 5,33 Kč

* Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provozem, pravidelnou výměnu fi ltračních patron, cenu vody i cenu pořízení rozpočítané do 5ti let.

FRESHWATER ––  2 070 Kč
PET LÁHVE –––––––––––––––––     17 520 Kč

Roční úspora 15 450 Kč
(Ceny uvedeny bez DPH)

Provedete internetovou 
nebo telefonickou objednávku

Kuchyňská úpravna HM9-3UF

• Průtokové zařízení 

• Určeno na vodovodní řad

• Bez elektrické energie

• Jednoduchá montáž

• Balení vč. spojovacího materiálu

• Rychlá a snadná bajonetová 
 výměna fi ltračních patron

• Rozměr: 
 350 × 220 × 95 mm (v × š × h)

• Certifi kované zařízení

• 3 stupně fi ltrace

• Oddělený výdej fi ltrované vody

* Roční provozní náklad 1200 Kč + DPH

Stupně čištění:

Hmotné nečistoty:
(odstraní rez, písek, jíl, prach a apod.)

Aktivní uhlí 1 μm:
(odstraní 99% chloru, organické 
nečistoty, chlorové sloučeniny,
vybrané těžké kovy, pesticidy, 
vylepší chuť a odstraní zápach)

UF membrána ultra-fi ltrace 0,1 μm
(odstraní mikroorganismy, bakterie, 
cysty a viry jako např. Escherichia coli, 
Koliformní bakterie, Norovirus, Giardia, 
Cryptosporidium, Protozoan, Staphy-
lococcus aureus)

Ja

Jsme výhradní dovozce a prodejce zn. HYUNDAI WACORTEC (Jižní Korea)


