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Filtr do wody to obecnie coraz popularniej-

szy element wyposa enia kuchni. Dlatego 

tak wa ny jest dobór filtra, który b dzie od-

powiada  naszym potrzebom i jednocze-

nie b dzie radzi  sobie z uzdatnianiem 

wody w miejscu, w którym jest ona nie-

odzowna do przyrz dzania potraw. Warto 

wi c zadba , aby filtr by  jak najwy szej ja-

ko ci, aby s u y  nam bezawaryjnie przez 

d ugie lata, zapewniaj c krystalicznie czy-

st , woln  od chloru, metali ci kich i bak-

terii wod . Standardy te wietnie spe niaj

filtry produkowane przez AQUAPHOR. 

Filtrem podzlewozmywakowym, ideal-

nym dla najbardziej wybrednych smakoszy 

wody jest ekskluzywny filtr kuchenny od-

wróconej osmozy AQUAPHOR Morion. Jest 

to idealny sposób na zapewnienie sobie, jak 

i swoim najbli szym dost pu do zdrowej

i krystalicznie czystej wody w niezwykle a-

twy sposób. Morion opracowany zosta  przy 

wykorzystaniu wielu innowacyjnych roz-

wi za , co sprawi o, i  sta  si  praktycz-

nie bezkonkurencyjny w swojej kategorii. 

Do takich rozwi za  zaliczy  nale y nie-

w tpliwie wbudowanie zbiornika w obu-

dow  urz dzenia, co sprawi o, e Morion 

zajmuje znacznie mniej miejsca ni  filtry 

konkurencyjnych firm. Sama konstrukcja 

zbiornika tak e uleg a modernizacji. W kla-

sycznym rozwi zaniu zbiornik wype nio-

ny jest poduszk  powietrzn , która redukuje 

si  poprzez wp yw wody (zbiornik wod-

no-powietrzny). W Morionie zastosowano 

zbiornik wodno-wodny. Ró nica ta ma od-

zwierciedlenie przy pracy w skrajnym, mi-

nimalnym ci nieniu, przy którym filtr jest 

w stanie pracowa  bez zarzutu. Dla standar-

dowego filtra odwróconej osmozy ci nienie, 

umo liwiaj ce filtracj  wynosi ok. 3,5 atm., 

podczas gdy Morion zapewnia odpowiedni

filtracj  ju  poni ej 2 atm. Taki wariant jest 

odpowiedni dla osób, które korzystaj  z w a-

snego uj cia wody. Je li zostanie zastosowa-

na nieodpowiednia pompa ze zbiornikiem 

ci nieniowym i mamy niskie ci nienie, wte-

dy z pomoc  przychodzi Morion, pracuj -

cy w a ciwie, przy ekstremalnym – niskim 

ci nieniu, gdzie nie poradzi by sobie aden

inny filtr odwróconej osmozy.

AQUAPHOR Morion dost pny jest na ryn-

ku w dwóch wersjach: z mineralizatorem 

i bez mineralizatora.

Morion bez mineralizatora jako ostatni 

wk ad w cyklu filtruj cym posiada wk ad 

uzdatniaj cy wod  po czony z membran

kapilarn  produkcji Mitsubishi. Model 

z mem bran  kapilarn  gwarantuje dodatkow

ochron  antybakteryjn  wsz dzie tam, gdzie 

czynniki zewn trzne (np. wysoka temperatu-

ra otoczenia) mog  wywo a  rozwój bakterii. 

Morion z mineralizatorem jako ostatni 

wk ad w systemie ma specjalny wk ad mi-

neralizuj cy, którego zadaniem jest poprawa 

smaku wody pitnej oraz przywrócenie mi-

neralnego sk adu wody. Wk ad mineralizu-

j cy nale y wymienia  1 raz w roku.

M odszym bratem Moriona jest filtr 

AQUAPHOR Kryszta , który w zale no-

ci od zastosowanych wk adów, dost p-

ny jest w kilku ró nych wersjach. Budowa 

wk adów jest taka sama jak przy Morionie 

– Kryszta  nie zosta  jednak wyposa ony 

w system odwróconej osmozy. Do wyboru 

mamy kilka opcji:

Kryszta  Solo• ,

Kryszta  (np. w wersji Eco) • z bardziej za-

awansowanym – trójstopniowym systemem 

oczyszczania, 

najbardziej rozbudowana wersja filtra •

Kryszta  to Quadro, filtr wyposa ony w 4 

wk ady. 

AQUAPHOR Kryszta  pozostawia kliento-

wi wybór konfiguracji zastosowanych wk a-

dów filtruj cych w zale no ci od potrzeb 

i oczekiwa  oraz jako ci uzdatnianej wody. 

Do wyboru s  m.in. wk ady polipropyleno-

we, wk ady zawieraj ce inteligentne w ókno 

Aqualen (opatentowane przez AQUAPHOR), 

aktywowany w giel i srebro w aktywnej for-

mie jonowej, a tak e wk ady z membran

kapilarn  usuwaj c  wszelkie zanieczysz-

czenia i bakterie. 

Zarówno w Morionie, jak i Krysztale za-

stosowano t  sam , niezwykle prost  meto-

d  mocowania wk adu. Dzi ki temu wymia-

n  mo e wykona  ka dy w kilka sekund. 

Grup  filtrów podzlewozmywakowych 

AQUAPHOR reprezentuje bardzo solidny 

i niewielki filtr AQUAPHOR Faworyt, prze-

znaczony dla osób, które dysponuj  ograni-

czonym miejscem w kuchni. Faworyt stwo-

rzony zosta  z bardzo wysokiej jako ci stali 

spo ywczej, dzi ki czemu jest niezwykle 

odporny na oddzia ywanie czynników ze-

wn trznych. Faworyt mo e pracowa  przy ci-

nieniu do 20 atm. Wewn trz filtra znajduje 

si  wk ad filtruj cy, który pozwala na przefil-

trowanie 12 000 l wody przy szybko ci filtra-

cji si gaj cej 150 l/h (przy zachowaniu filtra-

cji wody na odpowiednim poziomie). 

Wszystkie filtry produkcji AQUAPHOR 

chroni wiele mi dzynarodowych patentów. 

S  one certyfikowane w wi kszo ci krajów 

europejskich. Posiadaj  atest PZH.

Artyku  promocyjny

Aquaphor Poland Sp. z o.o.

ul. Marsza kowska 80, 00-517 Warszawa 

tel. 22 870 24 32, faks 22 616 25 83 

www.aquaphor.pl

Filtr podzlewozmywakowy
Niezb dny detal w ka dej kuchni


