
System odwróconej osmozy
OSMO PRO 50, OSMO PRO 100,                  
OSMO PRO 50 EU, OSMO PRO 100 EU

NOWOŚĆ



Nowy system RO dostępny jest w czterech 
modelach: OSMO PRO 50, OSMO PRO 100, 
OSMO PRO 50 EU i OSMO PRO 100 EU.

To budżetowe i praktyczne rozwiązanie z   
8l zbiornikiem czystej, miękkiej wody. 
Skutecznie usuwa kamień i wszelkie 
zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie 
kranowej. 



Rozwiązania

AQUALEN™

Unikalne włókno 
jonowymienne. Całkowicie 
eliminuje metale ciężkie i 
skutecznie pochłania 
szkodliwe zanieczyszczenia.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania 
w zakresie uzdatniania wody

AUTO LOCK

Błyskawiczna wymiana 
wkładów. Bezpieczna i 
prosta obsługa.

CARBON BLOCK + 
AQUALEN™

Jest to technologia 
wytwarzania wkładów 
filtracyjnych o różnym stopniu 
porowatości, dostosowanych 
do każdego poziomu 
zanieczyszczenia wody. CB 
znacznie wydłuża żywotność 
wymiennych wkładów 
AQUAPHOR, nie wpływając 
negatywnie na jakość 
uzdatniania wody.

STC 
(Absolute safety)

Materiały użyte do produkcji 
filtrów do wody AQUAPHOR 
spełniają światowe 
standardy bezpieczeństwa 
"Food Grade".



Działanie

• Bakterie

• Wirusy

• Metale ciężkie

• Arszenik

• Azotyny, azotany

• Pestycydy

• Wapień

• Chlor

• Zanieczyszczenia 
organiczne

• Żelazo koloidalne

• Farmaceutyki 
(antybiotyki, hormony)

Usuwa:



Zalety

• AUTO LOCK - błyskawiczna wymiana wkładów bez konieczności 
naciskania przycisku.

• Pewne mocowanie. Wyraźna informacja dźwiękowa i dotykowa 
(kliknięcie) potwierdza prawidłową pozycję wkładu.

Nowa konstrukcja ułatwiająca 
wymianę wkładów!



Wybierz swój filtr

Rozwiązanie Rozwiązanie

Wydajność membrany do 190 literów na dobę Wydajność membrany do 380 litrów na dobę 

lub

OSMO PRO 100

Model filtra Wkłady

PRO 100

PRO 100

PRO 1

PRO 1

PRO M

PRO HFM
OSMO PRO 100 EU

OSMO PRO 50

Model filtra Wkłady

PRO 50

PRO 50

PRO 1

PRO 1

PRO M

PRO HFM
OSMO PRO 50 EU



Filtracja mechaniczna i sorpcyjna Mineralizacja wody
• Łączy mechaniczne i sorpcyjne oczyszczanie w 

jednym wkładzie.
• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ w 

połączeniu z gradientową porowatością do 3 
mikronów zapewnia wyjątkowo długą 
żywotność filtra.

• Unikalne włókno jonowymienne AQUALEN™ 
szybko i nieodwracalnie zatrzymuje szkodliwe 
substancje, eliminuje chlor, rdzę i metale ciężkie.

• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ 
pozwala na lepsze zatrzymywanie 
zanieczyszczeń i usuwanie żelaza. (Fe2+, Fe3+).

• Naturalne minerały wzbogacają 
wodę o wapń i magnez.

• Poprawia smak wody pitnej.
• Tworzy optymalną równowagę 

mineralną.
• Zapewnia optymalne uzdatnianie 

wody.

Konfiguracja zestawu

Wkład membranowy
• Wydajność: 50 galonów na dobę /

190 L na dobę.

• Membrana odwróconej osmozy dla 
dokładnego uzdatniania i zmiękczania 
wody.

• Kompletna ochrona przed bakteriami i 
wirusami.

• Absolutne zmiękczanie wody i ochrona 
przed kamieniem.

• Doskonały smak herbaty i kawy.



Konfiguracja zestawu

Filtracja mechaniczna i sorpcyjna Wkład membranowy Ochrona antybakteryjna 
i mineralizacja wody• Wydajność: 50 galonów na dobę /

190 L na dobę.
• Membrana odwróconej osmozy dla 

dokładnego uzdatniania i zmiękczania 
wody.

• Kompletna ochrona przed bakteriami i 
wirusami.

• Absolutne zmiękczanie wody i ochrona 
przed kamieniem.

• Doskonały smak herbaty i kawy.

• Naturalne minerały wzbogacają wodę 
w wapń i  magnez.

• Poprawia smak wody pitnej.
• Tworzy optymalną równowagę 

mineralną.
• Zapewnia optymalne uzdatnianie 

wody.
• Kompletna ochrona antybakteryjna 

dzięki membranie kapilarnej.
• Filtruje cząsteczki o wielkości powyżej 

0,1 mikrona.

• Łączy mechaniczne i sorpcyjne oczyszczanie w 
jednym wkładzie.

• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ w 
połączeniu z gradientową porowatością do 3 
mikronów zapewnia wyjątkowo długą żywotność 
filtra.

• Unikalne włókno jonowymienne AQUALEN™ 
szybko i nieodwracalnie zatrzymuje szkodliwe 
substancje, eliminuje chlor, rdzę i metale ciężkie.

• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ 
pozwala na lepsze zatrzymywanie zanieczyszczeń 
i usuwanie żelaza. (Fe2+, Fe3+).

Extra 
ochrona



Filtracja mechaniczna i sorpcyjna

Konfiguracja zestawu

• Łączy mechaniczne i sorpcyjne oczyszczanie w 
jednym wkładzie.

• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ w 
połączeniu z gradientową porowatością do 3 
mikronów zapewnia wyjątkowo długą żywotność 
filtra.

• Unikalne włókno jonowymienne AQUALEN™ 
szybko i nieodwracalnie zatrzymuje szkodliwe 
substancje, eliminuje chlor, rdzę i metale ciężkie.

• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ 
pozwala na lepsze zatrzymywanie zanieczyszczeń 
i usuwanie żelaza. (Fe2+, Fe3+).

Wkład membranowy
• Wydajność: 100 galonów na dobę /

380 L na dobę.
• Membrana odwróconej osmozy dla 

dokładnego uzdatniania i zmiękczania 
wody.

• Kompletna ochrona przed bakteriami i 
wirusami.

• Absolutne zmiękczanie wody i ochrona 
przed kamieniem.

• Doskonały smak herbaty i kawy.

Mineralizacja wody
• Naturalne minerały wzbogacają 

wodę o wapń i magnez.
• Poprawia smak wody pitnej.
• Tworzy optymalną równowagę 

mineralną.
• Zapewnia optymalne uzdatnianie 

wody.



Filtracja mechaniczna i sorpcyjna

Konfiguracja zestawu

• Łączy mechaniczne i sorpcyjne oczyszczanie w 
jednym wkładzie.

• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ w 
połączeniu z gradientową porowatością do 3 
mikronów zapewnia wyjątkowo długą żywotność 
filtra.

• Unikalne włókno jonowymienne AQUALEN™ 
szybko i nieodwracalnie zatrzymuje szkodliwe 
substancje, eliminuje chlor, rdzę i metale ciężkie.

• Zwiększona zawartość włókien AQUALEN™ 
pozwala na lepsze zatrzymywanie zanieczyszczeń 
i usuwanie żelaza. (Fe2+, Fe3+).

Wkład membranowy
• Wydajność: 100 galonów na dobę /

380 L na dobę.
• Membrana odwróconej osmozy dla 

dokładnego uzdatniania i zmiękczania 
wody.

• Kompletna ochrona przed bakteriami i 
wirusami.

• Absolutne zmiękczanie wody i ochrona 
przed kamieniem.

• Doskonały smak herbaty i kawy.

Ochrona antybakteryjna 
i mineralizacja wody

• Naturalne minerały wzbogacają wodę 
w wapń i  magnez.

• Poprawia smak wody pitnej.
• Tworzy optymalną równowagę 

mineralną.
• Zapewnia optymalne uzdatnianie 

wody.
• Kompletna ochrona antybakteryjna 

dzięki membranie kapilarnej.
• Filtruje cząsteczki o wielkości powyżej 

0,1 mikrona.

Extra 
ochrona



Zalety

Pomaga chronić 
środowisko

Filtry AQUAPHOR przyczyniają się 
do zmniejszenia ilości odpadów z 
tworzyw sztucznych.

Pyszne napoje             
Miękka woda sprawia, że kawa 
i herbata mają bardziej 
intensywny smak.

Urządzenia domowe bez 
kamienia                    
Ekspresy do kawy, nawilżacze 
powietrza, żelazka parowe i inne 
urządzenia służą dłużej i wymagają 
mniej napraw.                     

        Smakowite jedzenie
Gotowanie z użyciem wody 
filtrowanej AQUAPHOR ujawnia 
bogactwo smaków Twoich potraw.



Dane logistyczne

Nazwa prduktu Długość × Szerokość × 
Wysokość, mm

Waga
brutto, kg

Opakowanie karton ilość sztuk na
    palecie

ilość
warstw
na palecie

Wysokość
palety, mm

Kod EAN

OSMO 
PRO 50

376 × 376 × 337 6.52 1 30 5 1829 4744131016238

OSMO 
PRO 50 EU

376 × 376 × 337 6.52 1 30 5 1829 4744131016665

OSMO 
PRO 100

376 × 376 × 337 6.52 1 30 5 1829 4744131016245

OSMO 
PRO 100 EU

376 × 376 × 337 6.52 1 30 5 1829 4744131016672



Ilość na palecie, szt. Ilość na warstwę, szt. Ilość warstw na palecie, szt. Wysokość palety, mm

480 30 5 1800

Wymienny wkład filtrujący
PRO 1, PRO 50, PRO 100, PRO M, PRO HFM

Nazwa produktu Długość, mm Szerokość, mm Wysokość, mm Waga brutto, kg
Liczba sztuk
w kartonie Kod EAN

PRO 1
Opakowanie jednostkowe 93 93 329 0.67 1 4744131016412

Karton do wysyłki 383 383 345 11.167 16 14744131016419

PRO 50
Opakowanie jednostkowe 93 93 329 0.6 1 4744131016467

Karton do wysyłki 383 383 345 10.047 16 14744131016464

PRO 100
Opakowanie jednostkowe 93 93 329 0.6 1 4744131016474

Karton do wysyłki 383 383 345 10.047 16 14744131016471

PRO M
Opakowanie jednostkowe 93 93 329 0.447 1 4744131016627

Karton do wysyłki 383 383 345 16.96 16 14744131016624

PRO HFM
Opakowanie jednostkowe 93 93 329 0.69 1 4744131016450

Karton do wysyłki 383 383 345 11.462 16 14744131016457

Dane logistyczne



aquaphor.com

The standard of good water




