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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

✔ NSF & WQA Πιστοποιήσεις ✔ Υψηλή ποιότητα κατασκευής ✔ Ποιοτικό φιλτράρισμα για μέγιστο αποτέλεσμα 

Το Απόλυτο Φιλτράρισμα

ΣΤΑΔΙΟ 1 – Φίλτρο Στερεών 5 micron 

 5 micron. Σταματά τα στερεά όπως άμμο, λάσπη, σκουριές μέχρι

 ΣΤΑΔΙΟ 2 – Πεπιεσμένος Ενεργός Άνθρακας 10 micron 

Σταματά χημικά, χλώριο, γεύση, οσμές.

ΣΤΑΔΙΟ 3 – Πεπιεσμένος Ενεργός Άνθρακας 5 micron 
Σταματά χημικά, χλώριο, γεύση, μυρωδιές. 

ΣΤΑΔΙΟ 4 – Μεμβράνη (TFC) 50/75GPD 
Απορρίπτει παθογόνα μέχρι και π.χ βόριο, αρσενικό, ίνες αμιάντου κ.α 0.0001 micron .

ΣΤΑΔΙΟ 5 – Αλκαλικό Φίλτρο
Εμπλουτίζει το νερό με ιχνοστοιχεία και αυξάνει το του νερούpH .

ΣΤΑΔΙΟ 6 – Κοκκώδης Άνδρακας 
Αναζωογονώνει το νερό και κατακρατά επιπλέον οσμές και γεύση.

Γιατί Υπερτερούμε
Μπορούμε να προσφέρουμε συστήματα αντίστροφης 
όσμωσης ικανοποιόντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας μας στον τομέα
της επεξεργασίας νερού πετύχαμε να έχουμε φίλτρα
νερού από τους καλύτερους κατασκευαστές.Εισάγουμε 
φίλτρα από διάφορους κατασκευαστές τα οποία 
συνδεσμολογούμε, κατασκευάζοντας έτσι το καλύτερο 
σύστημα αντίστροφης όσμωσης στην αγορά.
Τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά εφόσον όλα τα
μέρη τους συστήματος είναι πιστοποιημένα με NSF 
και η ποιότητα του νερού είναι άριστη. 
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Πίεση

Τα πιο εξελιγμένα συστήματα επεξεργασίας νερού στην αγορά! 
Η αντίστροφη όσμωση αποτελεί την πιο εξελιγμένη τεχνολογία
φιλτραρίσματος του νερού παγκόσμια. Η αυξανόμενη ζήτηση για
πεντακάθαρο νερό και υγιεινό νερό, καθώς και οι ανάγκες για
αξιόπιστο φιλτράρισμα, μπορούν να καλυφθούν από ένα σύστημα
αντίστροφης οσμωσης. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως
για να καλύψουν τις ανάγκες για καθαρό πόσιμο νερό, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη ποιότητα.

Είτε πρόκειται για πόσιμο νερό, είτε για πλύσιμο φρούτων, λαχανικών
και για μαγείρεμα, το νερό είναι πάντοτε απαλλαγμένο από γευση, οσμές,
μολυσματικούς ρύπους και άλλα παθογόνα που πιθανόν να υπάρχουν στο νερό.

Φιλτράρουν το νερό μέχρι και 0.0001 micron 
απορρίπτοντας όλους τους μολυσματικούς ρύπους / παθογόνα.

Το σύστημα μειώνει αποτελεσματικά
Χλωρίνη, γεύση & μυρωδιές✔

  ✔Πρωτόζωα όπως Κρυπτοσπορίδια

  E. coli✔Βακτήρια όπως Σαλμονέλλα,  

✔Ιούς

 ✔Ανόργανα στοιχεία /ενώσεις όπως νιτρικά, 

αρσενικό, βόριο, χαλκός, νικέλιο, βαρεά μέταλλα

και άλλα τοξικά μέταλλα όπως υδράργυρος

Οργανικά στοιχεία / ενώσεις όπως γλυκόζη,✔

ακετόνη, 1,2,4 τριχλωροβενζόλιο, ουρία κ.α.
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