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Osmosi Inversa: obri l’aixeta a la SALUT
Aigua bona, lleugera i equilibrada, baixa en sodi,
baixa en calç, de puresa i qualitat extraordinària,
sense més que obrir l’aixeta a la seva cuina.
La depuradora osmòtica d’AQUALIFE es el sistema de depuració d’aigua més avançat
eficaç i fiable per tal d’obtenir aigua de qualitat excepcional sense més que obrir l’aixeta a la
seva cuina.
Aigua perfecta per a beure, cuinar, biberons, cafès, infusions, glaçons etc.
La depuradora s’amaga a la cuina i facilita a l’aixeta aigua bona, sana, còmoda, econòmica i
ecològica.
La connexió la posada en marxa i el manteniment van a càrrec d’AQUALIFE.

25 €/mes

Lloguer amb
opció de compra

Lloguer mínim 6 mesos
Fiança 150 €
Opció de compra 865 € ¹
Percentatge del lloguer pagat a deduir de la compra:
●

Fins el mes 5 inclòs

100%

●
●

Entre els mesos 6 i 11
Entre els mesos 12 i 18

70%
40%

●

Més enllà dels 18 mesos

consultar

Inclou posada en marxa, servei de manteniment anual i assistencia tècnica

¹ Opció de compra a 865 € preu d’oferta els 5 primers mesos, a partir del 6è mes 961 €

DEPURADORA OSMÒTICA AQUALIFE
Mides (alçada x amplada x fondària) (posicionamient vertical u horitzontal)

39 x 42 x 26 cm

Dipòsit

Integrat: 4 a 6 litres

Producció màxima

100 litres / dia

Connexió elèctrica

No requereix

Pressió mínima de l’aigua de la xarxa

2,7 bars ¹

Aixeta de servei

Independent ²

¹ disponible en el 97% de les llars
² Possibilitat d’unificar aigua freda calenta i depurada en aixeta única de 3 víes (+220€)
2.5

Filtres i components de primeres marques mundials i reconegut prestigi
Membrana FILMTEC
made in U.S.A.

Remineralitzador OMNIPURE
made in U.S.A.

Filtres de carbó CALGON
made in U.S.A.

Tuberia i accesoris JOHN GUEST
made in U.S.A.

Connexions segures mitjançant
clips de subjecció.

Suministre a doble cabal per a
l’ompliment ràpid d’ampolles i
recipients.

Desconnexions amb sistema
intern de seguretat integrat.

AQUALIFE garantitza qualitat
profesisonalitat i servei.

5 Filtres
● Eliminació de partícules en suspensió, fangs, argiles etc. (1 filtre de sediments)
● Eliminació del clor, la matèria orgànica, els trihalometans i els productes químics en general (2 filtres
de carbó actiu)
● Dràstica reducció (98%) de la calç el sodi i en general tot tipus de sals així com d’altres components
molestos o perjudicials (1 filtre de membrana osmòtica)
● Equilibri del pH mitjançant remineralització (1 filtre remineralitzador)

Versàtil:
posicionamient
vertical
u horizontal

DEPURADORES OSMÒTIQUES  DESCALCIFICADORS  FONTS
Aqualife Premium Water

Botiga c/Calàbria 55 BCN
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