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Система за пречистване на вода
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Достъпна и Удобна
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Alison
Водата, която пием ...
Водата безспорно е "извор на
живот", основна съставна част на
всяка клетка, участва в обмяната
на

веществата,

терморегулацията и помага за
изхвърляне
вещества
Водата

на
чрез
e

здравословна

Наистина чиста вода!

отпадните
метаболизма.
най-чистата,

и

натурална

напитка, която идва директно от
природата. Тя утолява най-добре

Обратната
осмоза
е
найдобрата система за получаване
на качествена вода по естествен
начин, без използването на
химически продукти. Основния
принцип
на
работа
е
аналогичен на този, който се
използва в тялото ни, където
водата се разпространява с
естествена осмоза.

жаждата,
организма

без

да
с

натоварва
калории,

оцветители и консерванти.

Пиенето на вода трябва да
бъде лесно!
Бутилките с вода са тежки,
обемисти и неудобни. Найлесното решение е да се
инсталира
система
за
пречистване на вода Alison.
Така можете да получите чиста
и здравословна вода.
По-евтино,
по-удобно
и
здравословно! Eдин нов начин
на живот!

Ние сме това, което пием!
Организмът на един възрастен
човек съдържа 35-50 л. вода.
Мозъкът, сърцето и мускулите
75%, кръвта 83%, дробовете
86%. Въздухът, който дишаме,
трябва да бъде изцяло наситен с
вода, преди да навлезе в
дробовете ни: следователно ние
дори не можем да дишаме без
вода.

Здраве и качество на
живот!

Вода от диспенсър?
Не, благодаря!
Застоялата
вода
е
найблагодатната
почва
за
развитие на бактерии. За
разлика
от
масовите
диспенсъри с пластмасови
галони
за
минерална
и
трапезна вода, Alison предлага
пречистена с обратна осомаза
и бактериологично безопасна
вода. Можете да се насладите
на здравословна вода, и то
колкото е необходимо.

Вашето здраве и здравето на
семейството ви зависи от
водата, която пиете. Обратната
осмоза е в състояние да
премахне от 95% до 99% от
общия размер на разтворените
във водата вещества (TDS) и до
99.99%
от
вирусите
и
бактериите.

Alison
Висококачествена компактна система
за пречистване на вода
ЧИСТА ВОДА
ОБРАТНА ОСМОЗА
5 СТЕПЕННА ФИЛТРАЦИЯ
Филтрация:
1-ва степен:
FT 5μ Седиментен филтър
2-ра степен:
FT GAC Карбонов филтър (CALGON)
3-та степен:
FT GAC Карбонов филтър (CALGON)
4-та степен:
Filmtec RO мембрана 75 GPD
5-та степен:
Greenfilter GAC+Ag Карбон Пост филтър
Размери (Ш/Д/В)
24.5 cm / 44.5 cm / 42.5 cm
Тегло нето
14 кг
Захранващо напрежение
230V, 50 / 60 Hz
Консумация
48 W
Производителност
200 л/ ден
Резервоар за вода
8л
Фасет за вода
Metal Free
Източник на вода
Водопроводна мрежа
Входно налягане (min~max)
1 ~ 2.5 kg/cm2
Темп. на входящата вода
2° ~ 40° C
Интелигентна електронна система за контрол
LED индикации на контролния панел, с 4 функции:
Предупреждение за подмяна на филтрите
Сигнализация за качеството на пречистената вода
Сигнализация за налягането на входящата вода
Сигнализация за теч на вода Aquastop Automatic
NSF сертифицирани компоненти
NSF сертифицирани Calgon Carbon филтри
Ефективна, мощна и безшумна помпа
Автоматична система за промиване на мембраната
Автоматичен Start/Stop
Ефективна, мощна и безшумна помпа
Сертификати: CE , ISO14001, ISO9001, NSF
Произход: Испания

8л

Вода със стайна
температура

Система оборудвана с
мембрана обратна осмоза

Безопасна за децата

Стилен дизайн и удобна за
употреба
Система с възможност за
вграждане
Оборудвана с фасет Metal Free
Интелигентна електронна
система за контрол
Резервоар за вода с голям
капацитет (8 л)
Мултифункционална
електронна система за контол с
LED дисплей

Вода.
Просто чиста вода.

Савио ЕООД, София 1408, ул.Бурел 36, тел: (+359 2) 96 22 306
mail@crystalwaterbg.com
Crystal Water е бранд на Савио ЕООД - клиентски-ориентирана компания, с 20 годишна история, лидер в предлагането на
иновативни продукти. Нашия стремеж е екологичните и икономически обосновани интелигентни решения за снабдяване с
питейна вода, които защитават околната среда и здравето на хората. Вода без съдържание на вредни бактерии и химикали, без
пластмасови опаковки, вкусна и в неограничено количество.

www.crystalwaterbg.com

