ОЧИЩЕННЯ
ПИТНОЇ ВОДИ
У КВАРТИРІ

Фільтри лінійки Organic Master були розроблені як зручна базова
версія із якісних матеріалів та фільтрувальних компонентів
для тих, хто хоче очищувати воду ефективно та з мінімальними
витратами.
Тим, хто не готовий платити гроші за сумнівну якість невідомих
марок, ми пропонуємо фільтри Organic Master.
Вони доступні за ціною, тому ви можете насолоджуватися чистою
водою вже сьогодні. Для базової моделі ми залишили можливість
перетворити проточний фільтр у систему зворотного осмосу —
світовий стандарт очищення води.
Все це можна зробити пізніше, а придбати систему та пити
чисту і смачну воду — вже зараз.

Master

Master

Trio

Master Trio
ДЛЯ ЖОРСТКОЇ
ВОДОПРОВІДНОЇ
ВОДИ

999 грн
ПРОТОЧНИЙ ФІЛЬТР
Ідеально підходить для очищення водопровідної води
Ефективний захист від накипу
Бездоганний смак напоїв

КОМПЛЕКТ
КАРТРИДЖІВ

Ресурс до 1600 л

Гарантія 1 рік

Osmo 5

Master Osmo 5
СИСТЕМА
ЗВОРОТНОГО
ОСМОСУ

3099 грн
Очищення води від шкідливих домішок, вірусів
та бактерій до 99 %
Накопичувальний бак з харчового пластику
з антибактеріальним покриттям
Компактна система не займає багато місця

КОМПЛЕКТ
КАРТРИДЖІВ

Продуктивність до 200 л/добу

Гарантія 1 рік

Osmo 6

Master Osmo 6
СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО
ОСМОСУ
З МІНЕРАЛІЗАТОРОМ

МІНЕРАЛІЗАТОР

3399 грн

Мінералізатор:
Насичує воду необхідними мінералами,
важливими для здоров’я

Продуктивність до 200 л/добу

Гарантія 1 рік

Master
Master

TRIO

OSMO

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ
для проточних фільтрів

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ
для систем зворотного осмосу

РЕСУРС

до

1600

ПРОДУКТИВНІСТЬ

л

ЗМІННІ
ЕЛЕМЕНТИ

349 грн
для жорсткої водопровідної води

МЕМБРАНА

50 галон
(до 200 л/добу)
До 99% очищує воду
від бактерій і вірусів,
важких металів та
органічних сполук —
усіх домішок, розмір
яких перевищує
розмір молекули
води

499 грн

до

200

л/добу

149 грн
для попереднього очищення води

ПОСТФІЛЬТР

МІНЕРАЛІЗАТОР

Картридж 
з активованого
кокосового
вугілля 
харчового класу

Насичує воду
необхідними
мінералами,
важливими
для здоров’я

Значно покращує
якість та смак
очищеної води

150 грн

199 грн

Лінійка Smart була розроблена для найвибагливіших покупців, 
які найбільше цінують якість та розуміються у сучасних технологіях
очищення води.
Високотехнологічні системи очищення Smart — одне з кращих
рішень на українському ринку фільтрації.
Продукція лінійки Smart передбачає індивідуальний підхід, адже
в основі будь-якої системи очищення води лежать різні потреби
та різні бюджети. Ці системи мають до 8 етапів очищення води,
різну продуктивність та ресурс.
У власників систем очищення Smart є можливість за бажанням
або у разі потреби модернізувати свою систему у більш
потужну, а також наситити воду природними корисними
мінералами.

Smart

Smart

Trio

Smart Trio Leader
ДЛЯ ДУЖЕ ЖОРСТКОЇ
ВОДИ З ПІДВИЩЕНИМ
ВМІСТОМ ЗАЛІЗА
ТА ОРГАНІКИ

1399 грн
ПОТРІЙНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Висока якість води
Прозора колба для контролю якості води
Ідеальний смак напоїв
Ефективний захист від накипу
Сучасний кран для очищеної води

КОМПЛЕКТ
КАРТРИДЖІВ

Ресурс до 2000 л

Гарантія 5 років

Trio

Smart Trio Expert
ДЛЯ ДУЖЕ ЖОРСТКОЇ
ВОДИ З ПІДВИЩЕНИМ
ВМІСТОМ ЗАЛІЗА
ТА ОРГАНІКИ

1549 грн
ПОТРІЙНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Висока якість води
Прозора колба для контролю якості води
Ідеальний смак напоїв
Ефективний захист від накипу
Сучасний кран для очищеної води

КОМПЛЕКТ
КАРТРИДЖІВ

Збільшений ресурс до 3500 л

Гарантія 5 років

Ultra

Smart Ultra Leader
ДЛЯ ДУЖЕ ЖОРСТКОЇ ВОДИ 
З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ
ЗАЛІЗА ТА ОРГАНІКИ

2049 грн

УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНА
МЕМБРАНА

МЕМБРАННА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
+ ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОДИ
Висока якість води
Безпека здоров’я для всієї родини
Прозора колба для контролю якості води
Ідеальний смак напоїв
Ефективний захист від накипу
Сучасний кран для очищеної води

Ресурс до 2000 л

Гарантія 5 років

Ultra

Smart Ultra Expert
ДЛЯ ДУЖЕ ЖОРСТКОЇ ВОДИ
З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ
ЗАЛІЗА ТА ОРГАНІКИ

2179 грн

УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНА
МЕМБРАНА

МЕМБРАННА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
+ ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОДИ
Висока якість води
Безпека здоров’я для всієї родини
Прозора колба для контролю якості води
Ідеальний смак напоїв
Ефективний захист від накипу
Сучасний кран для очищеної води

Збільшений ресурс до 3500 л

Гарантія 5 років

Osmo 5

Smart Osmo 5
СИСТЕМА
ЗВОРОТНОГО
ОСМОСУ

4999 грн

КОМПЛЕКТ
КАРТРИДЖІВ

Максимальне очищення води від шкідливих 
домішок — до 99%, у тому числі від вірусів та бактерій
Безпека здоров’я для всієї родини — підходить навіть 
для дитячого харчування
Прозора колба для контролю якості води
Підвищена швидкість фільтрації — очищена вода завжди під рукою
Ідеальний смак напоїв та їжі
Накопичувальний бак об’ємом 12 л з харчового пластику 
та з антибактеріальним покриттям

Продуктивність до 300 л/добу

Гарантія 5 років

Osmo 6

Smart Osmo 6
СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО
ОСМОСУ
З МІНЕРАЛІЗАТОРОМ

МІНЕРАЛІЗАТОР

5249 грн

Мінералізатор:
Містить 5 компонентів:
турмалін, кремінь, кальцит, корал, жадеїт, — які насичують очищену
воду корисними мінералами
Регулює рівень pH очищеної води
Підтримує кислотно-лужний баланс в організмі

Продуктивність до 300 л/добу

Гарантія 5 років

Osmo 7

Smart Osmo 7
СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО
ОСМОСУ
З МІНЕРАЛІЗАТОРОМ
+ БІОАКТИВАТОР

БІОАКТИВАТОР

5699 грн

Активна вода:
Підвищує стійкість організму до інфекційних захворювань
Бере участь у процесі очищення організму від токсинів
Сприяє схудненню
Допомагає видаляти вільні радикали, які прискорюють процес
старіння організму

Продуктивність до 300 л/добу

Гарантія 5 років

Osmo 8

Smart Osmo 8
СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО
ОСМОСУ З
МІНЕРАЛІЗАТОРОМ
ТА БІОАКТИВАТОРОМ
+ УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ЛАМПА

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА
ЛАМПА

6999 грн

До 100% захищає від бактерій та вірусів без термічної обробки або
використання небезпечних хімічних реагентів, таких як хлор

Продуктивність до 300 л/добу

Гарантія 5 років

МЕМБРАНА

Smart
Smart

МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕНИЙ В США

До 99% очищує воду від бактерій і вірусів, важких металів та органічних сполук —
усіх домішок, розмір яких перевищує розмір молекули води

75 галон
(до 300 л/добу)

599 грн

ПОСТФІЛЬТР
ЗМІННІ
ЕЛЕМЕНТИ

УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ

Картридж з активованого
кокосового 
вугілля 
грн
харчового класу

240

LEADER. КОМПЛЕКТ
ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ
для потрійної системи
очищення
води

EXPERT. КОМПЛЕКТ
ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ
для потрійної системи
очищення
води

РЕСУРС

ЗБІЛЬШЕНИЙ
РЕСУРС

до

2000 л

649 грн
для дуже жорсткої води з підвищеним
вмістом заліза та органіки

до

3500 л

709 грн
для дуже жорсткої води з підвищеним
вмістом заліза та органіки

649

Картридж з мембраною
ультрафільтрації,
виробленою
грн
в США

OSMO. КОМПЛЕКТ
ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ
для систем зворотного
осмосу

ПРОДУКТИВНІСТЬ

до

300

л/добу

325 грн
для попереднього очищення води

МІНЕРАЛІЗАТОР

БІОАКТИВАТОР

Містить 5 компонентів,
які насичують
очищену воду
необхідними
та корисними
мінералами

Активна вода:
збільшує стійкість
організму до
інфекційних
захворювань
бере участь
в очищенні 
організму 
від токсинів

499 грн

299 грн

ЗМІННИЙ
ВИПРОМІНЮВАЧ
ДЛЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ
ЛАМПИ
До 100% захищає 
від бактерій та вірусів
без термічної
обробки або хлору

699 грн

АКСЕСУАРИ
ПОМПА ORGANIC
Призначена для підвищення тиску
та продуктивності у побутових
системах зворотного осмосу

2199 грн

КЛАПАН ЗАХИСТУ
ВІД ЗАТОПЛЕНЬ
ДЛЯ ФІЛЬТРІВ ПИТНОЇ ВОДИ
Автоматичний клапан
оперативно виявить
витік води,
перекриє
подачу води
та попередить
затоплення

649 грн

РЕДУКТОР ТИСКУ
ДЛЯ ФІЛЬТРІВ ПИТНОЇ ВОДИ
Знижує тиск води
до необхідного
рівня та захищає
від гідроударів

449 грн

ПРЕДСТАВНИК У ВАШОМУ МІСТІ

(044) 333 81 36

