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SULTECH ONYKS
CENA:

1 497,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: SULTECH

OPIS PRZEDMIOTU

SULTECH ONYKS
System SULTECH ONYKS, to kompaktowe urządzenie pracujące na zasadzie odwróconej osmozie ze
zbiornikim umieszczonym wewnątrz urządzenia. Wytwarza wodę pozbawioną zanieczyszczeń, metali

ciężkich oraz innych toksyn. Jest kompaktowym wielostopniowym urządzeniem osmotycznym o
sprawdzonej jakości. Filtry węglowe zamknięte w specjalnych obudowach zawierają węgiel aktywny
chroniący membranę osmotyczną. Całość umieszczona w ochronnej obudowie zabezpieczającej
poszczególne elementy przed przypadkowym uszkodzeniem. Wewnątrz urządzenia umieszczony jest
zbiornik o pojemności ok. 5 l wody. Można go umieścić w szafce podzlewomywakowej, świetnie
prezentuje sie również na kuchennym blacie.
System wyposażony jest w automatyczny zawór odcinający zapobiegający przepełnieniu zbiornika.

Najczęstsze problemy z wodą:
Zawartość chloru i związków chloropochodnych. Chlor ma negatywne oddziaływanie na nasz
organizm, pogarsza smak i zapach wody, jest toksyczny.
Metale ciężkie, takie jak ołów czy kadm, wpłukiwane z rur i ich połączeń.
Zanieczyszczenia wynikające z chemizacji naszego środowiska, środki do uprawy roślin, leki,
spaliny, ścieki.
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!
Pijemy idealnie czystą wodę lekko zmineralizowaną.

Dodatkowe zastosowanie:

Urządzenia SULTECH ONYKS działające na bazie odwróconej osmozy,
to:
Nieograniczona dostawa najwyższej jakości wody na żądanie
Skuteczny sposób ochrony wody pitnej
Bezgłośnie wytwarza wodę, która zawsze jest tak czysta i smaczna na jaką wygląda
Masz pod ręką wodę, kiedy tylko jej potrzebujesz bez chodzenia do sklepu i dźwigania butelek
Wszystkie zanieczyszczenia znikają zanim odkręcisz kran

Filtracja w systemie SULTECH ONYKS:
WKŁAD WSTĘPNY SEDYMENTACYJNY– pierwszy stopień ﬁltracjiZimna woda z rury zasilającej
przepływa przez wkład sedymentacyjny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny,
mikroorganizmy i inne osady.
WKŁAD WSTĘPNY Z WĘGLEM AKTYWNYM – drugi stopień ﬁltracji Wkład wykonany z
granulowanego węgla aktywnego. Węgiel aktywny usuwa zanieczyszczenia organiczne (drobnoustroje,
bakterie grzyby), chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, pestycydy, detergenty,
fenole. Chroni membranę osmotyczną systemu ﬁltracyjnego przed niszczącym działaniem chloru.
MEMBRANA – trzeci stopień ﬁltracji Membrana stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i
nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie ciał stałych, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i
rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy
0,0001 mikrometra. Przeﬁltrowana woda jest gromadzona w zbiorniku, a następnie kierowana jest do
ﬁltra końcowego i do wylewki. Woda brudna, poprzez ogranicznik przepływu kierowana jest do
kanalizacji.
WKŁAD KOŃCOWY Z WĘGLEM AKTYWNYM – czwarty stopień ﬁltracji Po opuszczeniu zbiornika
woda przepływa przez wkład końcowy z węglem aktywnym. Węgiel aktywny poprawia smak i zapach
wody postﬁltracyjnej.
WKŁAD KOŃCOWY MINERALIZUJĄCY – piąty stopień ﬁltracji Po wkładzie końcowym z węglem
aktywnym woda przepływa przez wkład mineralizujący. Wkłady te służą do nasycania wody jonami soli

mineralnych. Wkłady zawierają naturalne minerały, których odpowiednie rozdrobnienie powoduje ich
właściwe rozpuszczanie w wodzie.

Wymiary Filtra:
Wysokość - 42 cm
Szerokość - 25 cm
Głębokość - 45 cm
Do urządzenia oferujemy opcjonalny montaż w cenie 299 złotych. Dzięki niemu nie
będziesz musiał martwić się o samodzielną instalację urządzenia, nasz serwisant może
wykonać ją za Ciebie. Fachowo doradzimy w kwestii wyboru miejsca dla urządzenia,
wykonamy wszystkie niezbędne czynności i uruchomimy urządzenie, by w Twoim domu
popłynęła krystalicznie czysta i zdrowa woda.
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