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O FIRMIE

w produkcji filtrów do wody – wykonane jest z najwyższej jakości szlachet-

Firma AQUAPHOR to jeden z największych i najbardziej doświadczo-

nej stali nierdzewnej używanej w przemyśle spożywczym. Dystrybutor mon-

nych światowych producentów sorbentów oraz domowych filtrów do

towany jest bezpośrednio do rury wodociągowej. Specjalny zawór bezpie-

oczyszczania wody. Firma realizuje pełen cykl produkcyjny – od poja-

czeństwa zapewnia skuteczną ochronę przed przeciekami. System może

wienia się pomysłu, poprzez opracowanie technologii, badania i testy la-

być wyposażony w dodatkowy kran do czystej wody, dostosowany np. do

boratoryjne aż po produkcję gotowych urządzeń. AQUAPHOR produku-

napełniania czajnika.

je filtry dzbankowe, nakranowe, kuchenne filtry podzlewozmywakowe,

Dzięki wbudowanemu trójstopniowemu filtrowi stacjonarnemu AQUAPHOR

filtry sedymentacyjne, a także specjalistyczne filtry odwróconej osmozy,

Kryształ Eco z membraną kapilarną, dystrybutor gwarantuje niskie koszty

zmiękczacze i odżelaziacze do wody serii Waterboss oraz dystrybutory

eksploatacji przy najwyższej jakości oczyszczanej wody. Filtr AQUAPHOR

do wody. Filtry do wody AQUAPHOR są dziś testowane i certyfikowane

Kryształ Eco posiada atest PZH.

m.in. w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji, a sprzedawane w blisko 50 krajach świata.

Więcej szczegółów na temat produktów AQUAPHOR:
www.aquaphor.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
Firma AQUAPHOR posiada w swojej ofercie blisko 50 różnych modeli
filtrów do wody. Produktem idealnie nadającym się do wykorzystania w
sferze publicznej są dystrybutory do wody marki AQUAPHOR.
Dystrybutor fontannowy do wody – jeden z dwóch oferowanych przez
AQUAPHOR tego typu produktów idealnie nadaje się do:
X szkół, sal gimnastycznych, siłowni, klubów fitness, szkół tańca, pływalni i wszelkich obiektów sportowych,
X szpitali i przychodni,
X zakładów produkcyjnych (np. do ustawienia w halach produkcyjnych).
ZALETY:
Wygoda – nie wymaga wymiany butli z wodą, a woda nigdy się nie kończy.
Estetyka – wykonany ze szlachetnej spożywczej stali nierdzewnej dys-

S T Dystrybutor fontannowy AQUAPHOR

trybutor cieszy oko elegancką prostotą, która sprawia, że urządzenie
idealnie wkomponuje się w każdy wystrój.
Ekologia – woda jest oczyszczana za pomocą trójstopniowego filtra
AQUAPHOR Kryształ Eco z membraną kapilarną, co daje pewność, że
jest krystalicznie czysta, pozbawiona metali ciężkich i związków organicznych bez używania plastikowych butelek pet. Brak rozrzuconych
plastikowych kubeczków wokół dystrybutora ułatwia utrzymanie czystości i porządku.
Bezpieczeństwo – ergonomiczny kształt, brak ostrych krawędzi i odporność na uderzenia sprawiają, że dystrybutor fontannowy jest całkowicie bezpieczny dla dzieci.
ańOszczędność – użytkowanie dystrybutora jest nieporównywalnie tańów
sze od korzystania z wymiennych butli z wodą – nawet do 8 tys. litrów
krystalicznie czystej wody bez wymiany wkładów.
cie
Profesjonalizm – cyfrowy pomiar strumienia w odpowiednim momencie
przypomina o konieczności wymiany wkładów filtrujących.
co
Zdrowie – wchodzący w skład zestawu filtr AQUAPHOR Kryształ Eco
teskutecznie usuwa z wody bakterie Escherichia coli 1257 i Lamblia intestinails, co potwierdzają niezależnie przeprowadzone badania.
nia
Dystrybutor do wody pitnej typu fontanna produkcji AQUAPHOR zapewnia
nej
stały dostęp do świeżo przefiltrowanej wody w praktycznie nieograniczonej
żyilości. Woda z dystrybutora przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia. Nie wymaga posiadania kubeczków jednorazowych ani szklanek. Doczskonale nadaje się do gaszenia pragnienia po zajęciach wychowania fizycznego, czy też po wysiłku na treningu.
To niezawodne urządzenie produkcji AQUAPHOR – światowego lidera
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