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Лидер в научноизследователска и развойна дейност в децентрализираното 
пречистване на вода от филтриращи бутилки за потребителите до големи системи за 
малки градове и производствени предприятия. Производствените, изследователски 
и развойни съоръжения на AQUAPHOR възлизат на общо 53 000 m2, включително 51 
000 m2 модерно производство в Естония и 2 000 m2 в Израел.

Продуктите и производствените съоръжения на AQUAPHOR са сертифицирани от TUV 
и SGS от 2006 г.

• Химия
• Машинно и химическо инженерство
• Автоматизирано производство

• Дистрибуция
• Маркетинг
• Обслужване

Потребителски, професионални и 
промишлени продукти AQUAPHOR



AQUAPHOR Технологии

Иновативна филтрираща матрица за филтриращи кани

Микрофибърно йонообменно влакно AQUALENTM

Патентованите адсорбенти AQUAPHOR AQUALENTM селективно отстраняват тежките метали.

Филтърният материал в матрицата включва йонообменно влакно AQUALENTM, йонообменна смола и висококачествен 
активен въглен от кокосови черупки.

Силно хидрофилните AQUALENTM микрофибри осигуряват равномерен воден поток в целия филтър с минимално 
съпротивление на потока. Контактната повърхност на AQUALENTM е 33 пъти по-голяма от тази на традиционните 
гранулирани сорбенти. Колкото по-голяма е повърхността, толкова повече примеси се филтрират.

Сменяемият филтър ефективно намалява варовик, хлор, тежки метали (живак, олово, мед и др.), пестициди, феноли и 
други вредни вещества.

Патентованата система с обратна осмоза AQUAPHOR осигурява високо възстановяване на пермеата, по-ниска 
консумация на енергия и ефективна работа дори при ниско налягане в крана в компактен, издръжлив корпус.

Патентована високоефективна филтрация с RO (обратна осмоза)

Карбон блоковете AQUAPHOR съдържат AQUALENTM и прахообразен активен въглен, осигуряващи ниско 
съпротивление на потока и висок капацитет за отстраняване на суспендирани твърди вещества, тежки метали и 
органични примеси.

Carbon Block + AQUALENTM

Базова
технология

• Ограничена  
производителност 
на филтъра

Водата тече през 
големи канали между 
гранули с голям 
диаметър:

• Превъзходна 
производителност на 
филтъра

Напреднала
технология

AQUALENTM

Водата тече по
хидрофилната повърхност
на хелатиращите 
йонообменни влакна:



Предимства

• Използва до 60% по-малко сол
Благодарение на уникалния дизайн на резервоара и изключително фините йонообменни гранули, ефективността на 
солта е максимална.

• 2-in-1: омекотяване на водата и отстраняване на желязо
Патентованият дизайн на системата осигурява по-голяма контактна повърхност, елиминира канализирането, докато 
малките йонообменни гранули се регенерират по-бързо и по-ефективно. В резултат — отстраняване на висока 
концентрация на Fe (до 14 mg/L) и твърдост.

• До 5 пъти по-малко вода за регенерация
 Иновативните, патентовани двуядрени вентили на омекотителя AQUAPHOR осигуряват дълготрайна безпроблемна 

работа, като се разходва минимално количество вода.

• Ниска поддръжка 
 В допълнение към ниската консумация на сол в системата, йонообменната смола издържа 10 пъти по-дълго от тази в 

типичните омекотители за вода. 

• NSF сертифициран

• Напълно рециклируем корпус и резервоар

Компактната, всичко-в-едно система за омекотяване и филтриране извършва автоматично предварително 
филтриране до 20 микрона и отстраняване на желязо (до 14 mg/L).

Пране и 
чистене

Beauty 
& SPA

Водоснабдяване 
на целия дом

Омекотители S550, S800, S1000

Спецификация S550 S800 S1000

Максимална компенсирана твърдост, mg/L 1 200 1 380 1 712

Максимална концентрация на разтворено желязо и манган, mg/L 10 12 14

Работно налягане, MPa 0,14–0,7

Номинален / макс. поток, L/min 23/25 25/38 28/42

Капацитет в режим HE, kg сол/грам твърдост 0.6/49 1.0/66 1.1/67

Размери (Д х В х Ш), mm 322 х 554 х 430 404 х 706 х 485 404 х 795 х 485

Брутно тегло, kg 35 43 48

Fine mesh смола, L 15 23 28

Омекотителите AQUAPHOR са усъвършенствана алтернатива на 
класическите омекотители за вода за целия дом. Омекотителите
AQUAPHOR са изключително ефективни, с ниска консумация на сол и 
малко количество вода, необходимa за регенерация.



Предимства

• Чиста вода у дома
Осигурява вода за всички нужди за къпане и домакинство.
Викинг предпазва всички домакински уреди и намалява общите разходи за поддръжка.  

• Лесен за монтаж и употреба
 Проектиран за по-лесен монтаж и поддръжка с фитингите за бързо освобождаване.

Няма да имате нужда от инструменти, за да смените филтрите сами.

Серията AQUAPHOR Викинг осигурява филтриране на питейна вода, както и предварителна филтрация, в зависимост 
от вида на сменяемия филтър. Викинг може да се използва с топла и студена вода за отстраняване на суспендирани и 
разтворени съединения, тежки метали, хлор и други замърсители.

Викинг Pro е корпус за предварително филтриране, изработен от подсилена пластмаса, предназначен за 
обработка на студена вода в отопляеми помещения. Чудесен за HoReCa и офис употреба.

Пране и 
чистене

Beauty 
& SPA

Патентован гофриран мно-
гослоен сменяем филтър с 
голям капацитет

Сменяеми филтри 
В520 PRO 
B515 PRO
за студена вода

НОВО НОВО НОВО

Серия Викинг

Викинг Викинг PRO Викинг Midi Викинг Midi PRO Викинг Mini

Размери 180 х 595 mm 225 х 606 mm 180 х 425 mm 225 х 440 mm 180 х 225 mm

Тегло 4.0 kg 3.4 kg 3.4 kg 3.1 kg 3.1 kg

Сменяеми филтри за ст. вода В520 PRO B515 PRO B505-13

Препоръчителен дебит 25 L/min 15 L/min 10 L/min

Капацитет на сменяемия филтър 150 000 L 90 000 L 30 000 L

Сменяеми филтри за гор. вода B520-14

—

B515-14

—

B505-14

Препоръчителен дебит 25 L/min 15 L/min 10 L/min

Капацитет на сменяемия филтър 50 000 L/min 35 000 L/min 15 000 L/min

Смяняеми филтри за пит. вода B150 Plus B150 Midi

—Препоръчителен дебит 10 L/min 7 L/min

Капацитет на сменяемия филтър 40 000 L 25 000 L

Водоснабдяване 
на целия дом

AQUAPHOR Викинг е изработен от висококачествена неръждаема стомана, 
издържаща на температури до 90 °C. Устойчив е на скокове на налягането, 
гарантира безпроблемна работа и предпазва филтрите за питейна вода.



Серията AQUAPHOR Грос се предлага в пластмасов корпус с висока якост. 
С разнообразие от сменяеми филтри, Грос осигурява предварително 
филтриране и защитава филтрите за питейна вода надолу по веригата.

Предимства
Корпусът Грос е издръжливо и надеждно решение, което може да бъде оборудвано със седиментни филтри 
за защита на домакинските уреди от твърди частици. Сменяемите филтри от Карбонблок и AQUALENTM за 
серия Грос намаляват хлора, тежките метали и други разтворени примеси.

B520-12 
за Грос 20"

Капацитет на B520-12: 60 000 L
Скорост на филтрация: до 20 L/min

Капацитет на B510-12: 30 000 L
Скорост на: до 10 L/min

B510-12 
за Грос 10'' Полипропиленови филтри

Произведени по технология Карбон блок + 
AqualenTM. Филтрират органични примеси, тежки 
метали, активен хлор и други частици до 5 
микрона.

Сменяеми филтри от нишков или екструдиран 
полипропилен. Намаляват утайката във вода 
с високо съдържание на механични примеси. 
Пасват със стандартен корпус за филтри 10"SL, 
10"BB и 20"BB.
Ефективно намаляват микрочастиците до 5 
микрона.
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360 mm

Серия Грос

Пране и 
чистене

Beauty 
& SPA

• Дълготраен корпус
Корпусът на филтъра е изработен от висококачествена 
пластмаса и издържа на високо налягане. Може 
да се използва там, където се изисква висока 
производителност.

• Защитава домакинските уреди и филтрите надолу по 
веригата

• Широка гама от сменяеми филтри

• Сменями филтри по стандарт BigBlue 10" и 20"

Водоснабдяване 
на целия дом
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Обратноосмотичните (RO) мембрани са най-ефективният начин за 
отстраняване на соли и най-опасните органични и неорганични примеси 
от водата.

Филтриращи системи с обратна осмоза
Премиум качество 
питейна вода
RO системата превръща вашата 
чешмяна вода в чиста, мека и 
страхотна на вкус вода.

Препоръчва се
за алергитици и деца 
с крехък имунитет.

Филтрирането на вода с AQUAPHOR 
е устойчив начин за намаляване на 
ежедневните пластмасови отпадъци.

Дълготрайно премахване 
на твърдостта и котления 
камък.

Click & Turn: 
Лесна употреба
Лесна подмяна на филтрите.
Чиста и безопасна поддръжка. 

Филтрите за 
обратна осмоза 
отстраняват:
вируси, бактерии, 
тежки метали, 
арсен, варовик, 
пестициди, активен 
хлор, органични 
съединения, колоидно 
желязо, лекарства 
(антибиотици, хормони)



RO-202S

 Предимства:

• Компютърен контрол на дренажната вода.
• LED индикатори за навременна смяна на филтрите.
• Минерализация на водата с магнезий Mg2+. 
• 5 L резервоар за чиста вода.

Размери: 411 × 486 × 195 mm
Тегло: 12 kg

Вградена помпа за високо налягане за 
максимална ефективност

 K7BM
 Микрофилтрация, кондицио-

ниране и минерализация на 
водата

• Осигурява надеждна защита срещу бактерии. 
Мембраната от кухи влакна премахва всички 
частици, по-големи от 0,1 микрона. 

• Обогатява водата с полезни минерали
като Mg2+ и Ca2+. 

Първата система за филтриране на вода с 
интелигентно управление

Сменяеми филтри

 RO-100S
 Мембранен филтър
• Мембраната за обратна осмоза 

премахва дори най-малките количества 
примеси в чешмяната вода, които не 
могат да бъдат адсорбирани. 

• Защита срещу бактерии, вируси и 
протозои (микроорганизми).

• Капацитет 380 L на ден (100 галона). 

 K1
 Предфилтър 2 в 1
• Иновативен филтър, съчетаващ механична и 

сорбционна филтрация. 
• Сместта за предфилтрация с голям капацитет 

отстранява пясък и други частици до 10 
микрона..

• Композитната матрица с AQUALENTM осигурява 
изключително висок капацитет за отстраняване 
на ръжда и суспендирани частици. 

• Сорбционната зона отрязва примесите до 
3 микрона благодарение на патентованата 
технология Карбон блок + AQUALENTM. 

LED индикатори 
за подмяна на 
сменяемите 
филтри

Вградена помпа 
за работа при 
ниско налягане

Рециклиране на 
отпадната вода за 
по-малко отпадък

 K2
 Сорбционно третиране и 

филтриране 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици с размери 2 
микрона или повече. 

• Карбон блок + AQUALENTM. Намалява 
органичните примеси и активния хлор 
във водата.



Предимства:
• Компактна, продуктивна и водоефективна RO система с 

5 L резервоар за съхранение. 
• Работи при ниско налягане от 2 бара. 
• Заема много по-малко място под мивката в сравнение с 

класическите системи за обратна осмоза. 
• Филтърът пречиства водата без използването на 

каквито и да било химически добавки. 

RO-102S, RO-102S EU

Размери: 371 х 420 х 190 mm
Тегло: 6.1 kg

Компактна, продуктивна и водоефективна 
RO система с 5 L резервоар за съхранение.

Филтри за RO-102S Филтри за RO-102S EU

 K2
 Сорбционно третиране и 

филтриране 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици с размери 2 
микрона или повече. 

• Карбон блок + AQUALENTM. Намалява 
органичните примеси и активния хлор 
във водата.

 K5
 Механична предфилтрация
• Филтрира пясък, ръжда и други 

неразтворими примеси.
• Намалява други седиментни частици 

с размери 5 микрона или повече във 
водата.

• Разширява ефективната филтрация на 
другите сменяеми филтри.

 K1
 Предфилтър 2 в 1
• Иновативен филтър, съчетаващ механична и 

сорбционна филтрация. 
• Сместта за предфилтрация с голям капацитет 

отстранява пясък и други частици до 10 
микрона.

• Композитната матрица с AQUALENTM осигурява 
изключително висок капацитет за отстраняване 
на ръжда и суспендирани частици. 

• Сорбционната зона отрязва примесите до 
3 микрона благодарение на патентованата 
технология Карбон блок + AQUALENTM. 

 K2
 Сорбционно третиране и 

филтриране 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици с размери 2 
микрона или повече. 

• Карбон блок + AQUALENTM. Намалява 
органичните примеси и активния хлор 
във водата.

 RO-100S
 Мембранен филтър
• Мембраната за обратна осмоза 

премахва дори най-малките количества 
примеси в чешмяната вода, които не 
могат да бъдат адсорбирани. 

• Защита срещу бактерии, вируси и 
протозои (микроорганизми).

• Капацитет 380 L на ден (100 галона). 

 RO-100S
 Мембранен филтър
• Мембраната за обратна осмоза 

премахва дори най-малките количества 
примеси в чешмяната вода, които не 
могат да бъдат адсорбирани. 

• Защита срещу бактерии, вируси и 
протозои (микроорганизми).

• Капацитет 380 L на ден (100 галона). 

 K7BM
 Микрофилтрация, кондицио-

ниране и минерализация на 
водата

• Осигурява надеждна защита срещу бактерии. 
Мембраната от кухи влакна премахва всички 
частици, по-големи от 0,1 микрона. 

• Обогатява водата с полезни минерали
като Mg2+ и Ca2+. 

 K7M
 Кондициониране и 

минерализация на водата 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици от 0,8 микрона 
или по-големи. 

• Обогатява водата с полезни минерали 
като Mg2+ и Ca2+, които подобряват 
минералния фон и вкуса. 

• Ефективно намалява хлора, тежките 
метали (олово, мед, живак) и 
органичните примеси благодарение 
на нашата уникалното йонообменно 
влакно АQUALENTM.



RO-101S, RO-101S EU

Филтри за RO-101S Филтри за RO-101S EU

 K7M
 Кондициониране и 

минерализация на водата 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици от 0,8 микрона 
или по-големи. 

• Обогатява водата с полезни минерали 
като Mg2+ и Ca2+, които подобряват 
минералния фон и вкуса. 

• Ефективно намалява хлора, тежките 
метали (олово, мед, живак) и 
органичните примеси благодарение 
на нашата уникалното йонообменно 
влакно АQUALENTM.

 K1
 Предфилтър 2 в 1
• Иновативен филтър, съчетаващ механична и 

сорбционна филтрация. 
• Сместта за предфилтрация с голям капацитет 

отстранява пясък и други частици до 10 
микрона.

• Композитната матрица с AQUALENTM осигурява 
изключително висок капацитет за отстраняване 
на ръжда и суспендирани частици. 

• Сорбционната зона отрязва примесите до 
3 микрона благодарение на патентованата 
технология Карбон блок + AQUALENTM. 

 K5
 Механична предфилтрация
• Филтрира пясък, ръжда и други 

неразтворими примеси.
• Намалява други седиментни частици 

с размери 5 микрона или повече във 
водата.

• Разширява ефективната филтрация на 
другите сменяеми филтри.

 K2
 Сорбционно третиране и 

филтриране 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици с размери 2 
микрона или повече. 

• Карбон блок + AQUALENTM. Намалява 
органичните примеси и активния хлор 
във водата.

 K2
 Сорбционно третиране и 

филтриране 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици с размери 2 
микрона или повече. 

• Карбон блок + AQUALENTM. Намалява 
органичните примеси и активния хлор 
във водата.

 RO-50S
 Мембранен филтър
• Мембраната за обратна осмоза 

премахва дори най-малките количества 
примеси в чешмяната вода, които не 
могат да бъдат адсорбирани. 

• Защита срещу бактерии, вируси и 
протозои (микроорганизми).

• Капацитет 190 L на ден (50 галона). 

 RO-50S
 Мембранен филтър
• Мембраната за обратна осмоза 

премахва дори най-малките количества 
примеси в чешмяната вода, които не 
могат да бъдат адсорбирани. 

• Защита срещу бактерии, вируси и 
протозои (микроорганизми).

• Капацитет 190 L на ден (50 галона). 

 K7BM
 Микрофилтрация, кондицио-

ниране и минерализация на 
водата

• Осигурява надеждна защита срещу бактерии. 
Мембраната от кухи влакна премахва всички 
частици, по-големи от 0,1 микрона. 

• Обогатява водата с полезни минерали
като Mg2+ и Ca2+. 

Предимства:
• Компактна, продуктивна и водоефективна RO система с 

5 L резервоар за съхранение. 
• Работи при ниско налягане от 2 бара. 
• Заема много по-малко място под мивката в сравнение с 

класическите системи за обратна осмоза. 
• Филтърът пречиства водата без използването на 

каквито и да било химически добавки. 

Размери: 371 х 420 х 190 mm
Тегло: 6.1 kg

Компактна, продуктивна и водоефективна 
RO система с 5 L резервоар за съхранение.



Предимства:

• Нашата най-малка, най-икономична RO филтрираща система 
под мивката.

• Автоматично събира 4 L чиста вода в отделна кана, което ви 
позволява да я занесете направо на масата или в хладилника 
за охлаждане.

• Каната може просто да се измие и да се използва отново без 
специални изисквания за почистване.

RO-312S Pro

Системата RO-312S Pro е най-компактната 
от нашите системи за обратна осмоза. 
Спестяващ място и лесен за инсталиране, 
той се побира в най-малките кухненски 
модули и осигурява чиста вода със 
страхотен вкус от каната резервоар.

Размер: 280 × 376 × 105 mm
Тегло: 4.1 kg

Филтри

TritanTM е кополиестер от ново 
поколение – изключително 
издръжлив и удароустойчив

Не съдържа 
бисфенол А (BPA)

Устойчив на петна, 
не се драска

Може да се мие в 
съдомиялна

Максимална 
прозрачност

Каната е направената от  East-
man Tritan™ — удароустойчив и 
безопасен материал 

 K1
 Предфилтър 2 в 1
• Иновативен филтър, съчетаващ механична и 

сорбционна филтрация. 
• Сместта за предфилтрация с голям капацитет 

отстранява пясък и други частици до 10 
микрона.

• Композитната матрица с AQUALENTM осигурява 
изключително висок капацитет за отстраняване 
на ръжда и суспендирани частици. 

• Сорбционната зона отрязва примесите до 
3 микрона благодарение на патентованата 
технология Карбон блок + AQUALENTM. 

 RO-100S
 Мембранен филтър
• Мембраната за обратна осмоза 

премахва дори най-малките количества 
примеси в чешмяната вода, които не 
могат да бъдат адсорбирани. 

• Защита срещу бактерии, вируси и 
протозои (микроорганизми).

• Капацитет 380 L на ден (100 галона). 

 K7M
 Кондициониране и 

минерализация на водата 
• Намалява суспендираните и 

седиментните частици от 0,8 микрона 
или по-големи. 

• Обогатява водата с полезни минерали 
като Mg2+ и Ca2+, които подобряват 
минералния фон и вкуса. 

• Ефективно намалява хлора, тежките 
метали (олово, мед, живак) и 
органичните примеси благодарение 
на нашата уникалното йонообменно 
влакно АQUALENTM.



 Предимства:

• Пълноценна RO система с компактен дизайн.
• 5 L водо-воден резервоар със 100% чиста вода.
• Работи при ниско налягане без електрическа помпа.
• В процеса на пречистване не се използват никакви 

химически добавки. 

 Кондициониращ филтър
JG 2 in 1 

• Кондициониране и минерализация на водата.
• Предназначен да коригира киселинността 

(pH) и да подобри минералния баланс. 
• Подобрява вкуса на питейната вода.

Размери: 271 × 495 × 190 mm
Тегло: 6.2 kg

 К3
 Предфилтрация
• Отстранява частици до 5 микрона 
• Технологиите Карбон блок и 

AQUALENTM помагат за предварително 
филтриране, като премахват органични 
примеси, тежки метали и хлор. 

• Увеличеното количество 
селективни йонообменни влакна 
АQUALENTM допринасят за високия 
седиментозадържащ капацитет на 
филтъра и му позволяват ефективно да 
отстранява колоидното и разтвореното 
желязо.

RO-70S Филтри

Системата RO-70S е компактна и затова 
идеална за малка кухня. Системата е удобна 
за потребителя: лесна е за използване и 
поддръжка.

Вкусни
питиета
Меката вода прави 
кафето и чая 
по-вкусни.

Намалява 
котления камък
Чайници, кафе-
машини, овлажнители 
и други устройства 
издържат по-дълго 
и изискват по-малко 
ремонти.

Ароматни
ястия
Готвенето с омекотена 
вода разкрива 
дълбоките и богати 
аромати и вкусове на 
вашите ястия.

 RO-50S
 Мембранен филтър
• Мембраната за обратна осмоза 

премахва дори най-малките количества 
примеси в чешмяната вода, които не 
могат да бъдат адсорбирани. 

• Защита срещу бактерии, вируси и 
протозои (микроорганизми).

• Капацитет 190 L на ден (50 галона). 



Новата RO система се предлага в два модела с различен капацитет на 
мембраната: 50 EU и 100 EU. Това е бюджетно и практично решение с 
резервоар за 8 L мека, пречистена вода. Ефективно премахва варовика и 
всякакви примеси, открити в чешмяната вода.

OSMO PRO НОВО
1 етап 2 етап

Мембранен филтър

• Предотвратява натрупването на 
котлен камък и образуването на 
ирисцентен филм върху водната 
повърхност, причинени от солите 
на твърдостта. Защитава вашите 
домакински кухненски уреди.

• Отстранява желязо (Fe2+) 
и манган.

50 галона / ден 
190 L за ден
100 галона / ден 
380 L за ден

PRO 50

PRO 100

• Обогатява водата с Mg, осигу -
рявайки минерален баланс.

• Подобрява вкуса на питейната 
вода

• Антибактериална защита бла-
годарение на мембраната от 
кухи влакна.

• Отстраняване на 
микрочастици над 0,1 микрона.

3 етап

Премахване на бактерии.
Минерализация на водата

PRO HFM

• Бактерии
• Вируси
• Тежки метали
• Арсен
• Нитрати, нитрити
• Пестициди
• Варовик

• Активен хлор
• Органични

примеси
• Колоидно желязо
• Лекарства

 (антибиотици, 
хормони)

Отстранява:

AUTO LOCK — 
моментална и 
лесна смяна на 
касетата.

Предфилтрация

• Комбинира механична и 
сорбционна филтрация в 
един филтър. 

• Повишеното съдържание 
на AQUALENTM позволява 
по-добро задържане на 
замърсяванията и отстра-
няване на желязо.

• Отстранява частици до 3 
микрона.



Филтри K3-K2-K7
Премахва частици до 0,8 микрона.
Висококачествена система за дълбоко филтриране на 
питейна вода.

Технически детайли:
Скорост на филтриране: до 2.5 L/min
Капацитет на филтрите: 8000 L

Системи серия Кристал

Изпробвани на 250 000 цикъла
Може да поддържа циклично налягане 
(ефекти на воден чук) в 250 000 цикъла. 

STC: абсолютна безопасност
Материалите, използвани във филтрите за вода 
AQUAPHOR, отговарят на световните стандарти за 
безопасност “Food Grade”.

STC

250 000

Тегло: 3 kg
Размери: 26 x 9 x 35 cm

Ефикасно филтрира водата, като запазва 
нейния минерален състав.
За първоначално мека вода

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни 
продукти, тежки метали

Кристал

Кристал A

Тегло: 3 kg
Размери: 26 x 9 x 35 cm

Филтри K5-K2-K7
Премахва частици до 0,8 микрона. 
Висококачествена система за дълбоко филтриране на 
питейна вода.

Технически детайли:
Скорост на филтриране: до 2.0 L/min
Капацитет на филтрите: 6 000 L

Ефикасно филтрира водата, като запазва 
нейния минерален състав.
За първоначално мека вода

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни 
продукти, тежки метали

Проточни системи за вграждане

Click & Turn: Лесна употреба
Лесна подмяна на филтрите.
Чиста и безопасна поддръжка. 

Висококачествени адсорбционни филтри за ефективно филтриране на 
чешмяна вода както от неразтворени частици, така и от разтворени 
вещества.



Тегло: 3 kg
Размери 26 x 9 x 35 cm

Филтри K5–KH–K7
Отстранява частици до 0,8 микрона. Ефективно омекотява 
водата. Системата е предназначена за филтриране на вода 
с високо съдържание на пясък, ръжда и други суспензии. 
Сменяемият филтър KH може да се регенерира у дома с 
обикновена готварска сол.

Технически детайли:
Скорост на филтрация: до 2.0 L/min
Капацитет на филтрите: 4 000 L

Кристал AH
Намалява твърдостта на водата, предотвратява 
образуването на котлен камък.
За първоначално твърда мътна вода

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни 
продукти, тежки метали

Кристал Соло
Кристал Соло (или Соло B) е най-малката от всички кухненски системи за 
вграждане. Въпреки малкия си размер, тя е идеално ефективна при отстраня-
ване на примеси, като хлор и органични съединения. Системата е оборудвана с 
отделен кран за филтрирана вода.

Филтър K2
Технически детайли:
Скорост на филтрация: до 2.5 L/min
Капацитет на филтъра: 4000 L

Филтър K7В
Технически детайли:
Скорост на филтрация: до 2.5 L/min
Капацитет на филтъра: 3000 L

Отстранява:
бактерии, хлор, фенол, 
пестициди, петролни 
продукти, тежки метали

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, 
петролни продукти, тежки 
метали

• Филтрира частици до
3 микрона. 

• Ефективно отстранява 
органични примеси, 
йони на тежки метали и 
активен хлор. 

• Патентованата 
технология Карбон 
блок и AQUALENTM

осигурява дълбока 
филтрация на водата.

K2
Сорбционна филтрация

• Механична обработка 
на водата.

• Филтрира пясък, 
ръжда и други 
неразтворими 
примеси. 

• Удължава живота 
на сорбционните 
филтри.

K5
Механична предфилтрация

• Филтрира частици до
0.8 микрона.  

• Ефективно намалява 
хлора, тежките метали 
(олово, мед, живак) и 
органичните примеси 
благодарение на 
влакното AQUALENTM.

K7
Финишна филтрация и кондициониране

• Филтрира частици до
5 микрона. 

• Ефективно отстранява 
органични примеси, 
йони на тежки метали и 
активен хлор. 

K3
Сорбционна предфилтрация

• Осигурява надеждна 
защита срещу бактерии.

• Филтрира микрочастици 
до 0.1 микрона. 

K7B
Микрофилтрация

• Намалява твърдостта на 
водата.

• Удължава живота на 
кухненските уреди.

• Филтърът може да се 
регенерира у дома.

KH
Омекотяване

Сменяеми филтри за серия Кристал 

Тегло: 3 kg
Размери: 26 x 9 x 35 cm

Филтри K3–KH–K7
Отстранява частици до 0,8 микрона. Ефективно омекотява 
водата. Сменяемият филтър KH може да се регенерира у 
дома с обикновена готварска сол.

Технически детайли:
Скорост на филтрация: до 2.0 L/min
Капацитет на филтрите: 6 000 L

Кристал H
Намалява твърдостта на водата, предотвратява 
образуването на котлен камък.

Отстранява:
хлор, фенол, пестициди, петролни 
продукти, тежки метали

За първоначално твърда вода



ECO PRO
за мека вода

Капацитет: 10 000 L

ECO PRO
за мека вода

Етап 1

Предфилтрация 2 в 1

• Комбинира механична и 
сорбционна филтрация в 
един филтър. 

• Повишеното съдържание 
на AQUALENTM позволява 
по-добро задържане на 
мръсотия и отстраняване 
на желязо

• Отстранява частици до 3 
микрона.

• Твърдият карбонов 
блок съдържа активи-
ран въглен от кокосови 
черупки и уникалното 
влакно AQUALENTM. Ефек-
тивно филтрира актив-
ния хлор и органичните 
примеси.

• Премахва частици до 2 
микрона.

Дълбока филтрация

Етап 2

Антибактериална 
защита

• Мембраната от кухи влакна 
осигу рява надеждна защита 
срещу бактерии.

• Питейна вода без преваряване.

• Отстранява микрочастици до 
0,1 микрона.

Етап 3

• Бактерии
• Тежки метали
• Хербициди
• Пестициди
• Нефтопродукти
• Активен хлор
• Органични примеси

Отстранява:

AUTO 
LOCK
моментална и 
лесна смяна 
на филтъра.

Етап 2

Омекотяване
• Съдържа микс от 

висококачествени 
йонообменни смоли: 
те премахват солите на 
твърдостта и предотвратяват 
натрупването на варовик.

• Може лесно да се 
регенерира с готварска сол.

ECO H PRO
за твърда вода

ECO H PRO
за твърда вода

Капацитет: 8 000 L

Осигурява защита срещу бактерии и други 
микроорганизми без използването на 
химически бактерициди.

НОВО

Етап 1

Предфилтрация 2 в 1

• Комбинира механична и 
сорбционна филтрация в 
един филтър. 

• Повишеното съдържание 
на AQUALENTM позволява 
по-добро задържане на 
мръсотия и отстраняване 
на желязо

• Отстранява частици до 3 
микрона.

Антибактериална 
защита

• Мембраната от кухи влакна 
осигу рява надеждна защита 
срещу бактерии.

• Питейна вода без преваряване.

• Отстранява микрочастици до 
0,1 микрона.

Етап 3



Смесители 3 in 1 — С125, С126

Топла, студена и филтрирана 
вода от един смесител

• Изключително удобно и без необходимост 
от инсталиране на втори кран за 
филтрирана вода.

• Корпус от неръждаема стомана с 
първокласно качество SUS 304.

• Елегантен скандинавски дизайн с радиус 
на завъртане на лоста от 180 градуса.

• Гъвкави SoftPEX връзки от XLPE оплетка 
от неръждаема стомана, непропускливи, с 
експлоатационен живот над 30 години.

C125 C126

Филтър В150 ECO — 
Кухо влакно, Карбон блок и AQUALENTM

• Филтърът съдържа мембрана от кухи влакна, 
която улавя микрочастици до 0,1 микрона и 
осигурява надеждна защита срещу бактерии.

• Отстранява органични примеси и тежки метали.

Капацитет на филтъра: 8 000 L

• Дълбоко пречистване на водата.

• Отстранява тежки метали, петролни продукти 
и органични канцерогенни примеси, хлор, 
пестициди.

Филтър B150 —
Карбон блок и AQUALENTM

Капацитет на филтъра: 12 000 L

Издръжлива и компактна система с 
корпус от неръждаема стомана за 
увеличена защита срещу токсични 
примеси.

• Ефективно премахва хлор, тежки метали, петролни 
продукти и органични примеси от чешмяната вода.

• Корпус от неръждаема стомана, устойчив на 
корозия. Издържа на хидравлични удари до 30 атм.

• Заема много малко пространство под мивката.

Размери: 200 х 180 mm
Тегло: 3.9 kg

Предимства:

Фаворит



• Хлор  
• Фенол 
• Тежки метали (мед, олово, 

живак и др.)
• Пестициди 
• Бензен 
• Органични примеси 
• Неприятни вкусове и мирис

Намалява:
• Хлор  
• Фенол 
• Тежки метали (мед, олово, 
живак и др.)
• Пестициди 
• Бензен 
• Органични примеси 
• Неприятни вкусове и мирис

Намалява:

Модерн
Цветове:

Сменяем филтър B200
Капацитет: 4 000 L

Сменяем филтър 
B200 H (за твърда вода)
Капацитет: 1 000 L

Модерн е най-популярната система за 
монтаж към крана. Благодарение на 
комбинацията от влакнести и гранулирани 
адсорбенти, Модерн ефективно премахва 
вредните примеси от водата.

Тази стилна приставка към крана има 
превключвател за режим (пречистване/
непречистване). Благодарение на комбинацията 
от влакнести и гранулирани адсорбенти, той 
ефективно премахва вредните примеси от 
водата.

Капацитет на филтъра: 750 L

Сменяем филтър
AQUAPHOR Топаз (М)

Системите AQUAPHOR за монтаж към крана 
могат да бъдат свързани към стандартен 
кухненски смесител.

Филтри за монтаж към крана

Модерн Топаз



Пробив във филтриращите кани

Най-ефективната мобилна 
филтърна единица

Мембраната от MF кухи 
влакна предпазва от 
бактерии и кисти

Филтрирането, задвижвано от 
микропомпа, доставя бързо 
пречистена, филтрирана вода

2.4 LJ.SHMIDT 500
Система за пречистване на вода

AQUALENTM — патентовано 
йонообменно влакно. В 
комбинация с активен въглен 

ефективно намалява хлора, тежките 
метали и други нежелани вещества.

Микрофитлрация — мембрана от кухи 
влакна с пори от 0,1 микрона за пълно 
отстраняване на бактерии, микроби и 
други патогени.

Отстранява: Намалява:
• Бактерии
• Хлор

• Тежки метали като олово, 
мед, живак

• Фармацевтични продукти
• Пестициди, феноли
• Варовик

Сменяем филтър JS 500

500 L

• Патентована автоматична система за филтриране
• Микропроцесорно управление
• USB зареждане от настолен компютър
• Дълготрайна производителност
• Страхотна на вкус мека вода 
• Спестява средства и предпазва околната среда



Не съдържат 
Бисфенол А (BPA)

Може да се мият в 
съдомиялна машина

Филтрираната вода 
подобрява аромата и вкуса 
на чай и кафе

Готвенето с филтрирана вода 
разкрива дълбоките богати вкусове 
на вашите ястия

Филтриращи кани

Каните AQUAPHOR се предлагат в различни цветове и 
форми, за да се впишат във всеки интериорен дизайн.

По-малките модели с капацитет от 2,4 L се побират във 
вратата на хладилника, докато по-големите модели 
побират до 4,2 L, за да отговорят на нуждите на по-
голямо семейство.

Филтриращите кани AQUAPHOR са винаги 
под ръка и готови да пречистят питейната 
Ви вода у дома или в офиса.

Произведени в ЕстонияЧайници, кафе машини, 
овлажнители и други устройства 
служат по-дълго и изискват по-
малко поддръжка



Кани със сменяем филтър серия А

Капак Flip-TopКапак SliderУстойчивост на 
удари

Механичен индикатор за 
капацитета на филтъра

Серия Премиум

Серия Комфорт

Прованс А5 Mg
Обем на каната: 4.2 L 
Капак тип: fl ip-top
Материал на корпуса: TRITANTM

С механичен индикатор
Включен филтър А5 Mg

Прованс
Обем на каната: 4.2 L 
Капак тип: fl ip-top
Материал на корпуса: TRITANTM

С механичен индикатор
Включен филтър А5

Атлант
Обем на каната: 4 L 
Капак тип: fl ip-top
С мех. индикатор
Включен филтър А5

Престиж
Обем на каната: 2.8 L 
Капак тип: slider
С мех. индикатор
Включен филтър А5

Арктик
Обем на каната: 2.8 L
Капак тип: fl ip-top
С мех. индикатор
Включен филтър А5

Серия Стандарт

Смайл
Обем на каната: 2.9 L
Капак тип: fl ip-top
Включен филтър А5

Смайл А5 Mg
Обем на каната: 2.9 L
Капак тип: fl ip-top
Включен филтър А5 Mg

350 L

Сменяеми филтри 
A5, A5 Mg, А5Н 

А5 Mg 
Обогатява с
магнезий

A5H 
За твърда 
вода

А5
Универсален
филтър

• Варовик
• Хлор
• Пестициди
• Феноли
• Тежки метали (мед, 

олово, живак)

Намаляват:

Иновативна филтрираща 
матрица — уникална 
комбинация от 
компоненти



Кани със сменяем филтър серия MAXFOR+

Механичен индикатор за 
капацитета на филтъра

Капак Flip-TopКапак SliderУстойчивост на 
удари

Серия Премиум

Оникс
Обем на каната: 4.2 L 
Капак тип: fl ip-top
Материал на корпуса: TRITANTM 

С механичен индикатор
Включен филтър MAXFOR+

Серия СтандартСерия Комфорт

Компакт
Обем на каната: 2.4 L
Капак тип: fl ip-top
Включен филтър 
MAXFOR+

Аметист
Обем на каната: 2.8 L 
Капак тип: slider
С мех. индикатор
Включен филтър 
MAXFOR+

Джаспър
Обем на каната: 2.8 L 
Капак тип: fl ip-top
С мех. индикатор
Включен филтър 
MAXFOR+

Тайм
Обем на каната: 2.5 L 
Капак тип: fl ip-top
Включен филтър 
MAXFOR+

200 L

MAXFOR+ Mg 
Обогатява с
магнезий

MAXFOR+ H 
За твърда
вода

MAXFOR+
Универсален
филтър

Сменяеми филтри 
MAXFOR+, 
MAXFOR+ Mg
MAXFOR+ H

• Варовик
• Хлор
• Пестициди
• Феноли
• Тежки метали 

(мед, олово, 
живак)

Намаляват:

Иновативна филтрираща 
матрица — уникална 
комбинация от 
компоненти



Кани със сменяем филтър серия В15

Механичен индикатор за 
капацитета на филтъра

Капак Flip-TopКапак Slider

Серия Стандарт

Серия Комфорт

Компакт B15
Обем на каната: 2.4 L
Капак тип: fl ip-top

Идеал
Обем на каната: 2.8 L 
Капак тип: slider
С механичен индикатор

Стандарт
Обем на каната: 2.5 L 
Капак тип: fl ip-top

170 L

Сменяем филтър 
B15 

B15
Универсален
филтър

• Варовик
• Хлор
• Пестициди
• Феноли
• Тежки метали 

(мед, олово, 
живак)

Намалява:

Иновативна филтрираща 
матрица — уникална 
комбинация от 
компоненти



Филтрираща бутилка Сити

НОВО

Термо бутилка

Топлите и студени напитки 
поддържат правилната 

температура в продължение на 6 
часа

Силиконов 
пръстен за 

удобно държане

Изолация с двойна 
стена

Лека, издръжлива 
и компактна термо 
бутилка, изработена 
от висококачествени и 
безопасни материали.

• Намалява активния хлор, тежките 
метали и механичните примеси

• Подобрява вкуса и мириса на 
водата

• Запазва естествения минерален 
състав на водата (Ca2+, Mg2+)

Филтрира докато пиете

Не съдържа 
бисфенол А (BPA)

Устойчив на 
петна, не се 

драска

Максимална 
прозрачност

е кополиестер от ново 
поколение — изключително 
издръжлив и удароустойчив

0.5 L 480 ml

Капацитет на
сменяемия филтър

150 L

Лесен за отваряне 
непропусклив капак



Серия AP.RO

Комерсиални системи 
за обратна осмоза
Ние проектираме, произвеждаме и 
поддържаме различни системи за 
пречистване на вода, базирани на 
RO мембрани за всяка индустрия и 
приложение.

Системи за целия дом
RO технологията за филтриране на 
водата в цялата къща осигурява 
чистота, комфорт и екологичност.

Решения в голям мащаб
Персонализиращи се филтриращи 
системи с голям обем, които 
отговарят на нуждите на цялостни 
производствени съоръжения на ниска 
цена.

Медицина и
фармацевтика

Селско стопанство и 
земеделие

Индустриални 
процеси

Професионални кухни и
хранително-вкусова

промишленост

Гостоприемство и
обслужване



Забележки:
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