woda niechlorowana

dobra woda

540 x 360 x 260

kuchnia/do spożycia

woda niechlor./chlorowana

dobra woda

540 x 360 x 260

kuchnia/do spożycia

woda niechlorowana

dobra woda źródlana

710 x 470 x 300

kuchnia/do spożycia

woda niechlor./chlorowana

dobra woda krystaliczna

710 x 470 x 300

kuchnia/do spożycia

woda niechlor./chlorowana

krystaliczna woda źródlana

710 x 470 x 300

kuchnia/do spożycia

woda niechlorowana

dobra woda

920 x 630 x 210

dom/zakład pracy itp.

woda niechlorowana

dobra woda źródlana

920 x 630 x 210

dom/zakład pracy itp.

woda niechlorowana

krystaliczna woda źródlana

900 x 900 x 200

dom/zakład pracy itp.

woda niechlor./chlorowana

dobra woda

760 x 1000 x 310

dom/zakład pracy itp.

woda niechlor./chlorowana

dobra woda źródlana

760 x 1000 x 310

dom/zakład pracy itp.

woda niechlor./chlorowana

krystaliczna woda źródlana

1000 x 1000 x 310

dom/zakład pracy itp.

* Wymaga zasilania elektrycznego 230V Uwaga! Podane wymiary mogą nieznacznie ulec zmianie.

ODDZIAŁY:
Bartosz Kielce
ul. Zgoda 58a, 25-378 Kielce
tel. (41) 314-12-87
fax (41) 314-12-78
kielce@bartosz.com.pl

Firma BARTOSZ Sp. J. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7
15-399 Białystok
tel. (085) 745 57 12
fax (085) 745 57 11
bartosz@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl

Bartosz Kraków
ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków
tel./fax (12) 684-00-73
krakow@bartosz.com.pl
Bartosz Suwałki
ul. Emilii Plater 1, 16-400 Suwałki
tel. (87) 565-36-85
fax (87) 566-49-98
suwalki@bartosz.com.pl
Oddział Zachód
woj. wielkopolskie, dolnośląskie,
lubuskie, kujawsko-pomorskie,
zachodniopomorskie
tel. 609 599 510
poznan@bartosz.com.pl

FILTRY AQUA REVITAL
Woda źródlana w Twoim domu

Aqua Revital 2 w zależności od rodzaju usuwają z wody resztki
żelaza, manganu, chlor, zanieczyszczenia mechaniczne do 5
mikronów, bakterie i wirusy, nadają wodzie odpowiedni smak,
zapach - i daje wodę dobrą, albo krystaliczną albo źródlaną.

do domów i mieszkań
Filtry AQUA REVITAL to urządzenia do uzdatniania wody wodociągowej tzw. „kranówki” do
domu, mieszkań zakładów pracy, szkół, przedszkoli, itp. Stosując AQUA REVITAL można mieć wodę
źródlaną prosto z kranu – na cały dom lub mieszkanie.
Aqua Revital to kompaktowy układ filtrów dobranych stosownie do jakości wody
uzdatnianej i potrzeb Klienta. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w uzdatnianiu wody
stworzyliśmy produkt estetyczny, ekonomiczny w eksploatacji i skuteczny w działaniu. Dobór Aqua
Revital - w oparciu o nasze karty katalogowe, lub kontaktując się z nami telefonicznie lub poprzez
internet. Podstawą doboru stanowią informacje o jakości wody wodociągowej oraz liczby osób jaką
ma obsługiwać filtr, a także życzenia Klienta.
Aqua Revital uwzględnia możliwość rozdzielenia instalacji stosownie do przeznaczenia,
oddzielnie do: zasilania ogrodu, do zasilania ubikacji, do zasilania umywalek, kuchni, wanien i
pryszniców. Wynika to z różnych potrzeb jakości uzdatniania wody do różnych celów, kosztów
eksploatacji oraz przewidywanych w przyszłości kosztów wody. Przy prawidłowej eksploatacji Aqua
Revital jest urządzeniem trwałym i może służyć przez szereg lat. Wykonywany jest w następujących
wersjach :
- na specjalnej płycie ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie lub konstrukcji, oraz wersja pod
szafkę w kuchni na stelażu,
- w szafie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej, do montażu na lub w ścianie, albo bezpośrednio
na posadzce.
Bardziej złożone Aqua Revital mogą być wykonane na specjalnych wspornikach wykonanych
z profili ze stali nierdzewnej.

Aqua Revital 2.1 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej.
Podaje dobrą wodę pitną.
Aqua Revital 2.2 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej.
Podaje dobrą wodę źródlaną pitną.
Aqua Revital 2.3 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej.
Podaje krystaliczną wodę źródlaną.
Aqua Revital 2.4 Służy do uzdatniania wody chlorowanej jak
i niechlorowanej. Podaje dobrą wodę.
Aqua Revital 2.5 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej.
Zastosowana ultrafiltracja oczyszcza wodę z bakterii i wirusów
Podaje dobrą wodę źródlaną.
Aqua Revital 2.6 Służy do uzdatniania wody chlorowanej.
Zastosowana ultrafiltracja oczyszcza wodę z bakterii i wirusów
Podaje krystaliczną wodę źródlaną.

AQUA REVITAL 1 Przeznaczony do montażu w szafce pod
zlewozmywakiem do podawania wody do kuchni lub tylko do
spożycia.
Aqua Revital 1 w zależności od rodzaju usuwają z wody resztki
żelaza, manganu, chlor, zanieczyszczenia mechaniczne do 5
mikronów, bakterie i wirusy, nadają wodzie odpowiedni smak,
zapach - i daje wodę dobrą, albo krystaliczną wodę źródlaną.
Aqua Revital 1.1 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej.
Podaje dobrą wodę pitną do spożycia oraz na potrzeby kuchni.
Aqua Revital 1.2 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej, jak
i chlorowanej. Podaje dobrą wodę pitną do spożycia oraz na
potrzeby kuchni.
Aqua Revital 1.3 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej.
Zastosowana ultrafiltracja oczyszcza wodę z bakterii i wirusów.
Podaje dobrą wodę źródlaną do spożycia oraz na potrzeby
kuchni.
Aqua Revital 1.4 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej jak
i chlorowanej. Podaje dobrą wodę krystaliczną do spożycia
oraz na potrzeby kuchni.
Aqua Revital 1.5 Służy do uzdatniania wody niechlorowanej jak
i chlorowanej. Zastosowana ultrafiltracja oczyszcza wodę z bakterii i wirusów Podaje krystaliczną
wodę źródlaną do spożycia oraz na potrzeby kuchni.
AQUA REVITAL 2 Podaje wodę na cały dom lub mieszkanie dla 4 - 6 osób. Przeznaczony do
montażu na ścianę lub w ścianie lub ustawienia na posadzce. Wykonany jest na płycie montażowej lub
w szafce.

Woda dobra - Oczyszczona z zanieczyszczeń wtórnych o grubości powyżej 5 mikronów
powstałych w rurociągach sieci wodociągowej, a także ze związków chloru – jeśli woda w wodociągu
jest chlorowana. Posiada dobry smak i zapach, barwę oraz mętność. Pod względem składu
chemicznego i właściwości organoleptycznych jest co najmniej tak dobra, jak podają ją w stacji
wodociągowej do sieci wodociągi nie chlorując.
Woda krystaliczna - Jest lepsza od wody dobrej pod względem mętności – oznacza to, że jest
z niej usuwana także zawiesina bardzo drobnych cząstek np. ilastych, które w wodzie wodociągowej
mogą się znajdować nawet wówczas gdy spełnia ona wymogi wody pitnej. Prócz tego woda
krystaliczna jest oczyszczona prawie całkowicie z wszelkich mikroorganizmów – bakterii, wirusów,
cyst, grzybów itp. W związku z tym AQUA REVITAL do wody krystalicznej oraz wody krystalicznej
źródlanej mogą być stosowane do uzdatniania w miarę czystych wód powierzchniowych – z jezior,
rzek i potoków.
Woda źródlana - Proces jej uzyskiwania polega m.in. na energetyzowaniu oraz zmianie
struktury wody przez rozbicie dużych klasterów charakteryzujących wodę stojącą na mini klastery,
jakie cechują wodę źródlaną.
Aqua Revital dają nie tylko dobrą wodę pitną, także przyjemniejszą kąpiel, a usuwając chlor
gwarancję, że nie będzie on zatruwał naszego organizmu wchłaniany przez skórę. Chronią przed
uszkodzeniem rdzą czy piaskiem zainstalowane za nim zawory, baterie i urządzenia (np. pralki),
wydłużając przez to ich żywotność.
Aqua Revital w zależności od rodzaju usuwają z wody resztki żelaza, manganu, chlor,
zanieczyszczenia mechaniczne do 5 mikronów, bakterie i wirusy, nadają wodzie odpowiedni smak,
zapach - i daje wodę dobrą, albo krystaliczną wodę – w odpowiedniej wersji wodę źródlaną. Na
zamówienie wykonywane mogą być wersje ograniczone lub rozszerzone.

