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MĚJTE DOMA OBOJÍ – ochraňte váš dům i zdraví vaší rodiny

Výhody systému:
• Filtr Carbon se dvěma typy aktivního uhlí
• Změkčovač bez soli NaturSoft
• Přirozeně změkčuje vodu bez chemikálií
• V celém domě lepší voda než balená

K čemu slouží:
Filtrační systém Combo se umísťuje na hlavní přívod 
vody. Jde o kombinaci změkčovače vody bez soli 
NaturSoft a filtru Carbon se dvěma typy aktivního uhlí.
Díky přírodnímu změkčení vody a odstranění chlo-
ru a dalších znečišťujících látek, můžete mít doma  
z každého kohoutku vodu lepší, než je kupovaná  
balená voda. Tento filtrační systém pracuje bez údrž-
by a bez použití elektřiny a v souladu s přírodou a se 
zdravím lidí.

Chlor:
Vodárny používají kombinaci chemických látek, včetně chloru, aby zničily mikroorganismy obsažené ve vodě. I když se jedná o účinné 
dezinfekční prostředky pro čištění vody ve velkém množství, měly by být následně z pitné vody odfiltrovány. Chlor ve vodě reaguje s růz-
nými prvky, které se vyskytují přirozeně. Tyto reakce vytváří toxiny známé jako trihalometany, nebo THM (vedlejší produkty dezinfekce). 
Tyto toxiny se nakonec dostanou do lidského organismu, po vypití vody z vodovodního kohoutku, ale i v opakované expozici přes kůži, 
při koupání ve vaně nebo při sprchování. Před chlorem bychom měli chránit především malé děti.
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Aktivní uhlí a změkčovač Combo veřejný vodovod vrt a studna

Aktivní uhlí a změkčovač PSE1800
Kapacita: 1 až 3 koupelny

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia

Aktivní uhlí a změkčovač PSE2000
Kapacita: 4 až 6 koupelen

Maximální průtok: 3,4 m3 / hod.

Připojení potrubí: 1"

Provozní tlak: 1,7 až 5,5 baru

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia
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