
Domowy system filtracji wody DELUXE REDOX

System przeznaczony do zamontowania w szafce kuchennej pod zlewozmywakiem. Będzie
się też doskonale prezentował postawiony na kuchennym blacie. Urządzenie nie tylko
produkuje wysokiej jakości wodę, ale też będzie ozdobą każdego wnętrza.
System posiada osobne ujęcie wody przeznaczonej do filtracji oraz osobną, niezależną od
baterii kuchennej wylewkę do wody uzdatnionej.

Jakość uzyskanej wody: z tego systemu filtracji
uzyskujemy idealnie czystą, dobrze natlenioną i
pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń wodę przeznaczoną
do celów spożywczych. Gotowanie na takiej wodzie to
czysta przyjemność!
Wydajność systemu jest wystarczająca dla potrzeb 4-5
osobowej rodziny. Zastosowane w zestawie wkłady
filtracyjne zapewniają czystą i bezpieczną wodę w
każdych warunkach, niezależnie od tego, czy zasilanie jest
z wody miejskiej, czy studziennej. System umożliwia jest
podłączenie lodówki z kostkarką lub innych zewnętrznych
urządzeń.

Bioceramiczny Generator Wodoru to wkład o
właściwościach medycznych, który zamienia
zwykłą wodę w alkaliczną o zasadowym pH
między 9.5 oraz o właściwościach anty-
oksydacyjnych o wartości -450 mV bez użycia
chemii czy elektryczności, tylko dzięki naturalnym
minerałom.
Woda o ZASADOWYM pH wspomaga ciało w
usunięciu nadmiernego zakwaszenia i toksyn. Przyspiesza odchudzanie i proces leczenia.
Woda o właściwościach antyoksydacyjnych (czyli potencjale reakcji oksydacyjnej, tzw
REDOX) jest antyutleniaczem, pomagającym pozbyć się wolnych rodników i wzmocnić
odporność organizmu. Bioceramiczny Generator Wodoru zamienia zwykłą wodę w
zjonizowaną, strukturalną i nasyconą wodorem, która oddziaływa na organizm na
poziomie komórkowym, przywracając właściwy potencjał energetyczny komórkom,
obniżając wiek biologiczny całego organizmu.

Budowa systemu:
Urządzenie zbudowane jest z wykorzystaniem wkładów liniowych:
1. Wkład wstępnego oczyszczania - 5 mikronów.
2. Wkład węglowy z łupin kokosowych.
3. Membrana molekularna TFC 75 GPD.
4. Bioceramiczny Generator Wodoru.

Wydajność to około 270 litrów na dobę. W zestawie zabudowany jest zbiornik o
pojemności całkowitej 3 litrów. Na życzenie klienta można zamontować dodatkowy
zbiornik o większej pojemności. Na urządzenie udzielana jest wieczysta gwarancja przy
regularnie wykonywanych co 6 miesięcy serwisach. Koszt serwisu 250 zł.

10 lat pełnej gwarancji na system wraz z wszystkimi częściami i podzespołami.


