
Automatyczny zawór odcinający wodę przy wymianie wkładu

Zawór odcinający wodę przy zapełnieniu zbiornika

Estetyczny chromowany kranik w zestawie

Membrana półprzepuszczalna

Filtr wstępny (usuwanie osadów i chloru): wkład węglowy

Filtr końcowy (poprawa smaku i zapachu): wkład węglowy 

Redukcja* m.in.: alergenów, arsenu, chloru, cyst, miedzi, ołowiu, 

siarki

*Przetestowane i certyfikowane zgodnie z NSF/ANSI 42 i 58 przez NSF International

Międzynarodowe certy�katy:

ECOWATER SYSTEMS 
To część Marmon Group, należącej do grupy kapitałowej 
Berkshire Hathaway, z główną siedzibą w USA. EcoWater 
Systems jest największym na świecie producentem domo-
wych systemów uzdatniania wody.

Dysponujemy 
siecią autoryzowanych 
Partnerów EcoWater

Twój kontakt:

        Są to wyselekcjonowane firmy specjalizujące się 
w domowym uzdatnianiu wody. Pomogą Ci dobrać urządze-
nie i zamontować je, dostarczą materiały eksploatacyjne, będą 
również świadczyć usługi serwisowe.   

Prosta wymiana
wkładów
Wymiana wkładów
w urządzeniu jest tak 
prosta, że możesz zrobić 
to samodzielnie – szybko 
i bez brudzenia rąk.
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System 
odwróconej osmozy
ERO-175

Poprawia smak i zapach wody pitnej
Usuwa osady i zanieczyszczenia 

Produkt posiada atest PZH



Zamiast wody butelkowanej 
– czysta woda z kranu!

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WODA
DO PICIA ORAZ GOTOWANIA

Bezpieczne i higieniczne oczyszczanie wody:

Zapomnij o dźwiganiu butelek. Z systemem odwróconej 
osmozy ERO-175 zapewnisz sobie i swojej rodzinie wodę 
z kranu o wysokich walorach smakowych, a przy tym 
pozbawioną wszelkich osadów i zanieczyszczeń. 

WYGODNE 
UŻYTKOWANIE
Szczelna obudowa
i możliwość montażu 
na ścianie szafki ułatwiają 
dostęp do urządzenia 
i utrzymanie go w czystości. 

Zdrowa i smaczna woda prosto z kranu:
 

Magazynowanie oczyszczonej wody pitnej w zbiorniku

Usunięcie z wody przykrego smaku i zapachu

Redukcja osadów i zanieczyszczeń z wody 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I KOMFORT 
System odwróconej osmozy zaprojektowano 
i wykonano w USA dla klientów szczególnie 
dbających o komfort i solidność wyposażenia 
w kuchni. Urządzenie łączy w sobie wysoką jakość, 
wygodę użytkowania, trwałość i estetyczny wygląd.

Bez przerw w dostarczaniu wody – automatyczny 
zawór odcinający wodę przy wymianie wkładów

Żadnych przecieków  –  minimalna liczba połączeń 
dzięki zintegrowanej budowie

Zero zanieczyszczeń  – szczelna obudowa wkładów 
chroni je przed zanieczyszczeniami

Kompletny proces oczyszczania wody:

 Usunięcie                           Redukcja                             Poprawa    
   osadów                        zanieczyszczeń            smaku i zapachu 




