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Αναλώσιμα: 
A)νήμα    065410-5 
B)συμπαγής  
ενεργός άνθρακας    
065409-5C 
 

 

 
 
Test kit: 
χλωρίου,PH, 
σκληρότητας. 
065450 
Set 3 λωρίδων με 
έγχρωμες ενδείξεις. 
Μία για κάθε τεστ. 

  

 

ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ    FS-2    ΚΩΔ:05409  Με 2 στάδια καθαρισμού 
Για καθαρό πόσιμο νερό, χωρίς: χλώριο, χώμα, σκουριά, δυσάρεστες γεύσεις, οσμές, σωματίδια,  
πλήθος χημικών …    Περιλαμβάνει πλήρες set εγκατάστασης: σωλήνα, ταφ, διακόπτη, βρυσάκι, κλειδί, 
βάση, 2 δοχεία με κεφαλές, φίλτρο νήματος 5μ  και ενεργό άνθρακα 5μ. 

 

  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΚΩΔ: 05419    WF12 X2  SILIPHOS SET 

 

 

Αναλώσιμα: 
α)νήμα 20μ  (065410-20) 

β)SILIPHOS® (065209Α) 

           

 

Με 2 στάδια καθαρισμού:  
α)Προστατεύει το πόσιμο νερό  
αλλά και το δίκτυο/συσκευές  από :  
χώμα, σκουριά, λάσπη, αιωρούμενα 
σωματίδια.  
β) Προστατεύει δίκτυο και συσκευές 
(σωλήνες, βρύσες,  πλυντήρια…) 
από  επικάθιση  αλάτων  αλλά και 
από  διάβρωση.    
 

SILIPHOS ® 

(κατάλληλο για πόσιμο νερό) 
  Περιλαμβάνει:  2 δοχεία με τις κεφαλές τους, 3 συνδέσμους ½’’ , 2 βάσεις τοίχου, κλειδί, νήμα 20μ, φιάλη  με SILIPHOS  

     

  

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΓΚΟΥ -  FSCNT    ΚΩΔ:05401     2 σταδίων 
Τοποθετείται πάνω στον πάγκο και συνδέεται με τη βρύση 
μέσω του ειδικού επιλογέα/adaptor.  
Περιλαμβάνει πλήρες set εγκατάστασης:  
σωληνάκι, επιλογέα\adaptor, βρυσάκι, κλειδί, βάση, δοχείο, 
φυσίγγι φιλτραρίσματος για max 4000 λίτρα.  
Ιδανική ροή νερού: 2 λτ/λεπτό.   Max: 6 λτ/λεπτό 
Με φυσίγγι από ενεργό άνθρακα: 10μ. κοκκοειδή (065401) ή 
5μ. συμπαγή (065409-5C).    Αφαιρεί χλώριο, χώμα, σκουριά, 
δυσάρεστες γεύσεις, οσμές, σωματίδια, πλήθος χημικών. 

 

     Είναι σημαντικό να φιλτράρουμε όχι μόνο το πόσιμο νερό, αλλά και αυτό του ντουζ.  (π.χ.: 05430 στην επόμενη σελίδα) 

     Το σώμα μας απορροφά σαν σφουγγάρι το χλώριο και τα διάφορα υποπροϊόντα του τα οποία δημιουργούνται  

     με το ζεστό νερό και εισπνέουμε πλέον τις επικίνδυνες τοξικές αναθυμιάσεις τους.  

     Αυτά τα χημικά ευθύνονται ή κατηγορούνται για διάφορες δερματικές παθήσεις όπως η ξηροδερμία, ο καρκίνος του    

     δέρματος, καθώς και αλλεργικές αντιδράσεις, άσθμα, αύξηση πιθανοτήτων για Αλτσχάιμερ, καρκίνος των οστών κ.λπ.  

     Από καλλωπιστικής πλευράς, δημιουργούν αφυδάτωση του τριχωτού της κεφαλής, κάνουν τα μαλλιά εύθραυστα  
     και  λιγότερο ανθεκτικά, μικραίνουν  τη ζωή της τρίχας καθώς και την ποιότητα και διάρκεια των βαφών. 

 

User
Draft



ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ            Made in Europe 

 

 
Σπειρώματα ¾’’ 

Περιέχει 
κρυστάλλους 

polyphosphate 

Φίλτρο προστασίας των 
πλυντηρίων από άλατα 

WFST  (05431) 
Μαλακώνει το νερό και 
προστατεύει τις συσκευές.  
Προστατεύει τα ρούχα από 
ζημιές κατά τη διάρκεια 
του πλυσίματος. 
Το μαλακό νερό βοηθά 
επίσης  στην εύκολη 
αφαίρεση των λεκέδων 
από τα ρούχα  (και τα 
πιάτα) και με λιγότερο 
απορρυπαντικό. 
Συμβάλλει στη χαμηλότερη 
κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας λόγω μη 
επικάθισης αλάτων  
στις αντιστάσεις.  

Max επεξεργασίας: 
5000 λίτρα 

   
 

 

Φίλτρο ντουζ  WFSH  ½’’ (05430) 
Λόγω του ενεργού άνθρακα,  
αφαιρεί το χλώριο από το νερό,  
κάτι το οποίο έχει θετική επίδραση 
στο δέρμα  και  στα μαλλιά.  
Αγνό νερό χωρίς ερεθισμούς που  
δεν ξηραίνει το δέρμα. 
Το φίλτρο μπορεί να εγκατασταθεί 
εύκολα στη βρύση  ή στην κεφαλή  
του ντους.   Μαx  φιλτρ.: 3000 λίτρα 
 

 

 
Μεταλλικό φίλτρο  παροχής 

WFMS 
Ημι-αυτοκαθαριζόμενο με 
βάνα και ακροφύσιο. 
Μανόμετρο 16 bar. 

Διαθέσιμο σε:  ½’’(05422) 
¾’’(05423)   –    1’’(05424) 
 
Κατάλληλο και για ζεστό νερό 
ως 95⁰C. 
Μεταλλική σήτα  η οποία 
συγκρατεί  σωματίδια 100μ.+ 
 
Ορειχάλκινο -επιχρωμιωμένο. 

Φυσίγγιο ανταλλακτικό 
για φίλτρο / κανάτα 

Universal φυσίγγι 
κατάλληλο για τις 
περισσότερες κανάτες 
της ευρωπαϊκής αγοράς. 
Βελτιώνει τη γεύση & τη 
μυρωδιά του νερού, 
αφαιρεί στερεούς 
ρύπους & το χλώριο και 
μαλακώνει το νερό. 

 

WFDZ 065430 

 
Για 150 lt  περίπου. 
Εξαρτάται από  την 
ποιότητα του νερού 

Φίλτρο ψυγείου   
Σπείρωμα ¼’’ Θ  
Ροή: 4 lt/min 
 

Τύπος L-GAC: 05436   
Αφαιρεί δυσάρεστες 
γεύσεις & οσμές καθώς 
και το χλώριο 
Τύπος L-SOFT: 05435 
Μαλακώνει το νερό και 
προστατεύει το ψυγείο  ή 
την επαγγελματική 
καφετιέρα από τα άλατα 

 

Διαθέσιμες συστολές  ¼’’ Α  προς  Φ6mm  
(065435-6, σετ 2 τμχ)  για κουμπωτή 
σύνδεση με πλαστική σωλήνα Φ6.  
 
Max ποσότητα φιλτρ.: 3600 λίτρα  
Max πίεση: 6 bar 

 

ΣΕΙΡΑ   BIG  10΄΄ ή  20΄΄ 

      

 

 

 

Με νήμα για σωματίδια ή εν. 
άνθρακα για απο-χλωρίωση. 
Για  παροχές   1’’  ή   1 ½’’ 
Ονομαστική πίεση λειτ.: 10 bar     

                         

 

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΥΣΙΓΓΙ  10’’ 065409CER 
Αφαιρεί χώμα, σωματίδια, σκουριά, 
μόλυβδο,  βακτήρια από 0,3μ.   
Ικανότητα φιλτρ.: 10000 lt 
Max ροής: 3 λτ/λεπτό 
Κατάλληλο για δοχεία  C -WF-WFU 

 

 

Φίλτρα για ζεστό νερό ως 95⁰C 
α) WFHOT-POLYAMIDE    
Πλαστικό-Κόκκινο 05421 

β) WFHOTSS-Stainless steel 
Ανοξείδωτο  05420 

Σπειρώματα ¾’’ Θ 

Δέχονται  ανοξείδωτο  φυσίγγι  

065420  ως  95⁰C   ή  φυσίγγι 

πολυπροπυλενίου ως  90 ⁰C   
065210-20N 

   

 

UNIVERSAL 
Νήματα 10΄΄ 
σωματιδίων: 

1μ-5μ-10μ-20μ 
Πολυπροπυλένιο  

 

 

 
Επιλογέας  /Adaptor  

φίλτρου βρύσης 
Φ6 (065300-6) ή Φ8 

(065300-8) 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ R.O. με UV  - 05426A 

 
Παρόμοια χαρ/κα με το 05226 Α  
της CEASA. 

 

 



ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ            Made in Europe 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ WF12 
Μέγεθος  φίλτρων 10’’ (05410 κενό) 
Σπείρωμα εισόδου ορειχάλκινο  ½’’  
Max.  Πίεση λειτουργίας: 6 bar 
Μπουτόν εξαέρωσης  
Διαστάσεις:  Ύψος 32 cm,    Μήκος 12,3cm  
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 2⁰C-42⁰C 
Κεφαλή πολυπροπυλενίου 
Διάφανο δοχείο πολυαιθυλενίου   
Βάρος (κενό): 570 gr 

 
Μεμονωμένοι κωδικοί: 
Βάση     065410-Β 
Κλειδί    065410-S 
Νήμα     065410-20 

Σετ WF12 
05410S 

Περιλαμβάνει: 
Φίλτρο WF12, 
βάση τοίχου, 
νήμα 20μ, 
κλειδί. 

 
 

 
 

L-MIN  065427P  

 
 

Φίλτρο MINERAL. 
Εμπλουτίζει το νερό  
με μεταλλικά στοιχεία. 
Σπείρωμα ¼’’ Θ 

  

Max ποσότητα φιλτ.: 
3600 λίτρα  
Max πίεση: 6 bar 
Ροή: 4 lt/min  
 

Διαθέσιμες συστολές  

¼’’ Α  προς  Φ6 mm 

(065435-6, σετ 2 τμχ) για 
κουμπωτή σύνδεση με 
πλαστική σωλήνα Φ6. 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ WFU   (κενό) 
Μέγεθος φίλτρων 10’’         (05412 χωρίς συνδέσμους & βάση) 
Εύκολα προσαρμοζόμενοι πλαστικοί σύνδεσμοι με  5 
επιλογές:   ½’’Α (065412-12),   ¾’’Α (065412-34),  1’’Α,    
σύνδεσμος  2 συσκευών WFU εν σειρά (065412-00), 
σύνδεσμος  ¼’’ για ειδικές εφαρμογές με ταχυσυνδέσμους. 
Max.  Πίεση λειτουργίας: 8 bar 
Διαστάσεις:  Ύψος 31 cm, Μήκος 11cm (εκτός συνδέσμων)  
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:   2⁰C-30⁰C 
 

 

 
 

 

Ασφάλεια με ‘’κλικ’’ για έλεγχο στο σφίξιμο του δοχείου.    
Εύκολο κούμπωμα στη  βάση τοίχου (065412-B). 
 

 

 

 
Υποδοχή φυσιγγίου για 
εύκολη εφαρμογή και 
σωστή λειτουργία 

 2πλοί δακτύλιοι για απόλυτη 
στεγανότητα κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες 

                     
 Σύνδεσμοι  ½’’,  ¾’’ ,1’’        για εν σειρά ¼’’  

 

Και στις 2 συσκευές WF & WFU προσαρμόζονται 
νήματα πολυπροπυλενίου για κατακράτηση στερεών 
ρύπων.  Διατίθενται σε μεγέθη   1-5-10-20μ.  
Δέχονται επίσης, SILIPHOS για προστασία συσκευών 
από επικάθιση αλάτων & ΚΕΡΑΜΙΚΟ για βακτήρια. 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ  WFFT  05400 
 

 
 

 
Βιδώνεται κατευθείαν στη βρύση.  
Διαθέτει φυσίγγι 10μ. ενεργού άνθρακα (065400) και βελτιώνει 
την ποιότητα του πόσιμου νερού.  
Αφαιρεί χλώριο και παράγωγά του, στερεούς ρύπους , 
δυσάρεστες  γεύσεις και οσμές.   
 

Η διάρκεια του ανταλλακτικού είναι περίπου 3-4 μήνες και 
εξαρτάται από την ποιότητα του νερού.  Max: 760 lt 

 


