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KATALOG 5/2017
RABATOVÝ
základní katalog

pro uplatnìní % slevy

VODA

TOPENÍ

PLYN

SANITA

AKVINA SERVIS, spol.s r.o.
Bosenská 556/25
460 01 LIBEREC
IÈO: 27275949
DIÈ: CZ27275949

ESHOP: www.akvinaservis.cz
DOTAZY A POPTÁVKY POSÍLEJTE NA : info@akvinaservis.cz

ODDÌLENÍ ODBYTU - OBJEDNÁVKY, FAKTURACE, SKLAD A EXPEDICE:
Jaroslav Kettner TEL .: 48 48 49 590

FAX.: 48 48 49 589
MT .: 774 722 360

NÁKUP, PRODEJ A REKLAMACE :
Jiøí Blaška TEL .: 48 48 49 590

FAX.: 48 48 49 589
MT .: 774 722 366

Blaška .: 774 722 368

EMAIL: kettnerjaroslav@akvinaservis.cz

OBCHODNÍ ODDÌLENÍ -

EMAIL: blaskajiri@akvinaservis.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE, KATALOGY, TECHNICKÁ DOKUMENTACE :
Aleš MT

MT .: 603 878 193
EMAIL: ales.blaska@email.cz
EMAIL: info@akvinaservis.cz

uvedené ceny jsou základní maloobchodní bez DPH, ceny v tomto katalogu se mohou
mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu, katalog je mo�né
stáhnout z našich internetových stránek

filtrace vody - ATLAS FILTRY
domovní filtry a patrony
filtry na teplou vodu
pøíslušenství
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Pøi instalaci je tøeba dbát, aby všechna filtraèní zaøízení byla instalována v krytém prostøedí (místnosti) pøedevším filtraè-
ní zaøízení s prùhlednou nádobou, z dùvodu zamezení tvorby vodních øas. Musí být instalována mimo mráz a mimo
extrémnì vysoké teploty. Pøísnì se vyhýbejte instalaci zaøízení v místech vystavených povìtrnostním podmínkám a na
venkovním nekrytém místì, nevystavujte pøímému sluneènímu svìtlu. Není-li jiná mo�nost, je nutno pou�ít filtraèní ná-
dobu z neprùhledného materiálu typu AB . Dlouhodobé vystavování velice nízkým èi vysokým teplotám, špatným povìtr-
nostním podmínkám a UV paprskùm mù�e zpùsobit oslabení a zkrácení �ivotnosti konstrukèního materiálu daného zaøí-
zení . Pøímé sluneèní svìtlo mù�e zpùsobit bujení mikroorganismù a rùst vodních øas.
Pro pøípad nutnosti pøedfiltrace pou�ijte filtry zdvojené.
Zaøízení musí být nainstalováno s mezerou nejménì 100mm mezi nejni�ším bodem zaøízení a napø. podlahou, pro mo�-
nost èištìní a výmìny patrony. Pokud je zaøízení upevnìno na zeï, bez pou�ití speciálních dr�ákù, musí být nechána
nejménì 30mm mezera mezi zaøízením a zdí pro snadné odšroubování samotného tìlesa.
Zaøízení je zakázáno instalovat na pøímý vstup (sání) nebo vodních èerpadel pøed tlakovou nádobou.
Filtry se nemontují pøímo do pevných rozvodù!! Pro napojení filtrù je tøeba pou�ít pøipojovací pru�né opletené tlakové
antivibraèní hadice,pokud toto není mo�né, ovìøte, zda v pøívodním potrubí není mechanické pnutí, které by mohlo ovliv-
nit pevnost tìlesa filtru.Pou�ívají se výhradnì pøipojovací .Šroubení s ku�elovým závitem
je zakázáno pou�ívat z dùvodu roztr�ení mosazné vlo�ky v hlavì filtru pøi utahování. K utìsnìní závitu je povoleno pou-
�ít pouze teflonovou pásku.
Z dùvodu snadnìjší výmìny filtraèních patron se pøed a za filtraèní zaøízení montují uzavírací kulové kohouty pøísluš-
ných rozmìrù. Pøi uvedení filtrù do provozu, stejnì jako pøi výmìnì filtraèních patron je zaøízení nutno odvzdušnit venti-
lem umístìným v hlavì filtru. Pøed samotnou výmìnou filtraèní patrony je tøeba zavøít kulový kohout na vstupu a otevøít
odvzdušòovací ventil,aby se vyrovnal tlak uvnitø filtru s atmosférickým tlakem okolí.

Systém opatøený by-passem umo�òuje odpojení zaøízení bìhem údr�by bez toho,aby musela
být zastavena dodávka vody.

Pokud je pøítomen nebo pøedpokládán ne� je uvedený na štítku filtru, musí být pøed filtraèní zaøízení nainsta-
lován , který sní�í tlak na hodnotu odpovídající potøebám filtraèního zaøízení (max.7bar).
Pokud bude zaøízení montováno

, musí být systém opatøen zaøízením na kompenzaci hydraulických rázù .

Pravidelnì kontrolujte, zda zaøízení bìhem provozu nevykazuje únik kapaliny vlivem netìsnosti spojù. Netìsnost spoje
utìsnìte a øádnì dotáhnìte. Pravidelnì èistìte zaøízení uvnitø i vnì, za pou�ití hadru nebo mycí houby a studené vody.
NEPOU�ÍVEJTE detergenty, chemické produkty, mýdla, alkoholy nebo rozpouštìdla bì�nì v domácnosti pou�ívaná.
Kartuše èistìte èasto, alespoò jedenkrát mìsíènì. Musí být opatrnì omyta pod tekoucí vodou.
DÙLE�ITÉ:nedostateènì vyèištìné nebo hodnì zneèištìné kartuše mohou ohrozit �ivotnost a úèinnost celého systému.
Rozdíly v tlaku mohou roztrhnout filtraèní médium (patronu), co� zpùsobí, �e všechny v nìm zadr�ené neèistoty se dos-
tanou do potrubí. Neomyvatelné filtraèní kartuše nemohou být opakovanì pou�ity a po jejich zahlcení musí dojít k jejich
výmìnì za nové. V
Vymìòte nádobu (baòku) filtru alespoò ka�dých 5 let.

Záruèní doba je 24 mìsícù od data prodeje na výrobní vady za podmínek uvedených v záruèním listu. Pro objektivní vy-
øízení reklamace je potøeba umo�nit posouzení správnosti montá�e filtraèního zaøízení technikem firmy pøímo na místì.
V pøípadì nedodr�ení výše uvedených návodù na montá�, pou�ití a údr�bu zaøízení pozbývá záruka platnost.

Veškerý materiál nutný k montá�i a údr�bì filtraèních zaøízení jako teflonové pásky, šroubení, pru�né tlakové hadièky,re-
gulátory tlaku, kompenzátory hydraulických rázù, uzavírací ventily atd. jsou souèástí nabídky naší firmy.

Instalace a montá�

šroubení s válcovým závitem

Nikdy nepou�ívat konopí!!

Bez tohoto úkonu nelze tìlo filtru
oddìlit od jeho hlavy!!!

Údr�ba

Záruka

Upozornìní

SCHVÁLENO HLAVNÍM HYGIENIKEM ÈR

K vlastnímu upevnìní filtru musí být v�dy pou�it dr�ák pøíslušný k jednotlivým druhùm a velikostem filtrù.
vyšší tlak ,

redukèní ventil
na potrubí ovlivnìné vodními rázy (napø.pøed pákové baterie, rychlouzavírací vo-

dovodní baterie) (ANTISHOCK)

pøípadì dlouhodobého nepou�ívání : vyndejte a vymìòte filtraèní patronu nebo polyfosfát.
Po údr�bì, tìsnì pøed pou�itím nechte vodu 5 min. odtéct. Èistìte

pravidelnì vnitøní èást hlavy dávkovaèù Dosaprop. Pøed otevøením: zavøete hlavní kohout a odšroubujte odvzdušòovací
ventilek na hlavì filtru. Po dokonèení montá�e, tìsnì pøed pou�itím nechte vodu 5 min. odtéct.

Pou�ité patrony zlikvidujte podle platných pøedpisù.
Voda upravovaná tímto zaøízením nezaruèuje její vhodnost pro pøípravu kojenecké stravy.

Pou�ití
Pou�ívat pouze pro vodu s pH 7. Nepou�ívat na vzduch a stlaèitelný plyn. Dodr�ovat limity pou�ití uvedené na etiketì.
Pokud tlak pøevyšuje stanovený limit pou�ití, zajistìte tlak regulátorem tlaku. Chraòte pøed svìtlem, pøímo na svìtle lze
umístit pouze modely AB (neprùhledné). Chraòte pøed mrazem a nadmìrným horkem (min 4°C, max 45°C). Zabraòte
vniknutí teplé vody, pou�itím zpìtného ventilu. Pro filtraci teplé vody (do 80°C) pou�ívejte pouze modely HOT. Pro úpravu
pitné vody proti vodnímu kameni pou�ívejte pouze modely Dosaprop. Zabraòte hydraulickým rázùm zaøízením ANTISHOCK.

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu

KATALOGRABATOVÝ
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Nejjednodušší úpravou vody je
Jde o proces,kterým jsou pevné èástice rùzných velikostí oddìleny pomocí více nebo ménì porézního filtraèního média
od vody,roztokù èi obecnì tekutin,ve kterých jsou suspendovány.
Volba filtraèního materiálu je závislá na pomìru po�adovaného stupnì filtrace a prùtoku.
Filtraèní média firmy ATLAS FILTRI mají filtraèní schopnost od 100 do 1 mikronu.Kapacita filtraèního materiálu je dána
mno�stvím zachycené hmoty pøed tím ne� dojde k jeho zahlcení-ucpání.

FILTRACE.

Filtry série 3P pøedstavují øadu filtraèních zaøízení pro ochranu vodních systémù v domácnostech a prùmyslu,
vytápìcích systémù,ohøívaèù vody,zmìkèovaèù úpraven vod a všude tam,kde je po�adována voda bez rozptýlených
mechanických neèistot.Provedení DUPLEX umo�òuje provádìt dvì rozdílné filtraèní operace v jediné kompaktní
filtraèní jednotce.

Konstrukèní øešení filtrù:

�

�

�

�

hlava filtru z plastu osazena mosaznými
vlo�kami se závitem a odvzdušòovacím
ventilkem
tìsnící "O" krou�ek
pouzdro filtru (baòka)
pøevleèná matka

Pro zajištìní správné a dlouhodobé èinnosti je vhodné filtraèní zaøízení doplnit regulátorem tlaku a kompenzátorem
hydraulických rázù.

Pøi výbìru urèitého filtru a filtraèních patron je nutné si uvìdomit,�e èinitel
prùtoku je MOMENTÁLNÍ pøi poddimenzování a odbìru z více odbìrných
míst dojde ke sní�ení prùtoku v jednotlivých odbìrních místech!!!!

jednoduchý filtr dvojitý filtr - DUPLEX

Filtry jsou dodávány ve dvou provedeních:
- jednoduché - instaluje se jedna filtraèní patrona
- dvojité (duplex) - instalují se dvì filtraèní patrony,napø.pro pøedfiltraci a filtraci nebo filtraci a úpravu vody.
- trojité (triplex) - instalují se tøi filtraèní patrony, napø. pro pøedfiltraci, filtraci a úpravu vody.

Rozdìlení dle pou�itých nádob (banìk):
AS - s prùhlednou nádobou filtru - nutno umístit do tmavých prostor,aby se pøedešlo

tvorbì vodních øas.
- lepší kontrola pøi údr�bì filtru.

AB - s neprùhlednou nádobou filtru - mo�nost libovolného umístìní filtru

Rozdìlení dle velikosti filtru :
MIGNON - do malých bytových jednotek , nebo pro jednotlivá odbìrná místa a do nápojových automatù.
MEDIUM 5" - do jednotlivých bytových jednotek
JUNIOR 7" - do malých, jednobytových domù
SENIOR 10" - do vìtších rodinných domù
MASTER 20" - do míst, kde je po�adovaný vysoký prùtok

nádoba AB

Rozdìlení dle konstrukce vkládaných patron:
BX - patrony s dvojitým "O" krou�kem (prùmìr 45mm)
CX - patrony s dvojitým "O" krou�kem (prùmìr 57mm)
SX - patrony klasické (tìsnìné na plochu)

patrony BX,CX patrony SX

Pou�ití:
Domovní rozvody - filtrace pitné vody, ochrana vodovodních armatur, bojlerù, praèek, myèek a jiných domovních

spotøebièù.
Prùmyslové rozvody - pøedfiltrace a mikrofiltrace, zmìkèení, demineralizace a odchlorování.
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ATLAS FILTRI
Improving waterDomovní filtr PLUS 3P BX s jednoduchou a

rychlou výmìnou patron BX s dvojitým O-krou�kem

10"

velikost Filtr s hlavou
osazenou mosaznými vlo�kami

plastovou
vstup/výstup

rozmìry (mm)

A B

varianta
AB (neprùhledná)

varianta
AS (prùhledná)

10"
10"

Senior Plus 3P AFO BX ..
Senior Plus 3P BFO BX ..

3/4"
1"

315
321

133
145

740,-
770,-

* .. doplnit variantu AS nebo AB

varianta AS

Domovní filtr dvojitý DUPLEX PLUS 3P BX s jednoduchou a
rychlou výmìnou patron BX s dvojitým O-krou�kem

velikost Filtr s hlavou
osazenou mosaznými vlo�kami

plastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B

varianta AB
(neprùhledná)

varianta AS
(prùhledná)

10" Duplex Senior Plus 3P BFO BX .. 315 275 635,-

* .. doplnit variantu AS nebo AB

10" varianta AS

pro patrony BX

Maximální provozní tlak 7 barù. Maximální provozní teplota 45°C

Maximální provozní tlak 7 barù. Maximální provozní teplota 45°C

Art. Art.cena cena

RA111P421

RA111P721

Art.

RA112P421

Art.cena cena

pro patrony BX

3/4"

Domovní filtr trojitý TRIPLEX PLUS 3P BX s jednoduchou a
rychlou výmìnou patron BX s dvojitým O-krou�kem

velikost Filtr s hlavou
osazenou mosaznými vlo�kami

plastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B

varianta AB
(neprùhledná)

varianta AS
(prùhledná)

10" Triplex Senior Plus 3P BFO BX .. 315 420 2390,-

* .. doplnit variantu AS nebo AB Maximální provozní tlak 7 barù. Maximální provozní teplota 45°C

Art.

RA112P441

Art.cena cena

3/4"

pro patrony BX

10" varianta AS

10" Duplex Senior Plus 3P BFO BX .. 1" 670,-
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ATLAS FILTRI
Improving waterBytový filtr PLUS 3P SX s jednoduchou a

rychlou výmìnou patron SX tìsnìných na plocho

velikost Filtr s hlavou
osazenou mosaznými vlo�kami

plastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B

cena
varianta

AB (neprùhledná)

cena
varianta

AS (prùhledná)

5" Mignon PLUS L 3P MFO SX .. 1/2" 176 94 400,-

* .. doplnit variantu AS nebo AB

varianta AB varianta AS

pro patrony SX

Pøíslušenství k filtrùm ATLAS

klíè

cena

MIGNON 3P "K"

90,- 85,-135,-

dr�ák

cena

jednoduchý
3P

dvojitý
3P

100,- 190,-

šroubení

cena

3/4" 1"

96,-/pár 133,-/pár

"O" krou�ek

cena

MIGNON 3P
na patronu

BX

8,- 22,-22,-

nádoba
(baòka)

cena

MIGNON

124,- 1240,-207,-

3P
JUNIOR HOT

620,-

hlava filtru

cena

MIGNON 3P 3/4" 3P 1"

185,- 300,-270,-

Maximální provozní tlak 7 barù. Maximální provozní teplota 45°C

Závìsné nástìnné dr�áky, montá�ní klíè, vruty a šroubení s O-krou�kem nejsou souèástí výrobku

3P
MEDIUM

158,-

plast.matka

cena

MIGNON 3P 3/4",1" "K"

85,- 850,-125,-

IN-LINE

65,-

jednoduchý
"K"

165,-

Art. RB7403001 RB7403013 RB7403006 RB7403014

Art. RB7404001 RB7404002

Art. RB7401001 RB7401003 RB7400012

DOSAL

8,-
Art. RB7510162 RB7516362 RB7514331 rb7513181

Art. 607111401

Art.

Art. 607130210

RB7120110

607111801

607130110

RA101P111

Filtraèní patrona není souèástí filtru, patrony pro filtr najdete v sekci patron

5/4"

290,-/pár

430,-
RA101P112

Rainmaster
DUO

RB7400017

130,-

Rainmaster
TRIO

160,-

RB7400019 RB7400012

325,-

BIG
+šroubky

"X" BIG

RB7403010 RB7403018

135,- 95,-

28,- 34,-

DPDS,HYDRA M
RAINMASTER

RB7514143 RB7514200

na patronu
CX

nádoba
(baòka)

cena

SENIOR
"K" DOSAL

620,- 99,-190,-

DP DS 10"HYDRA M

240,-
Art.

3P
SENIOR

3P
MASTER

DP DS 7"

RB7120421 RB7120521 RB7120721 RB7121021 RB7120709

RB7120777 RB7120540 RB7120540 RB7120535 RB7321130

178,-

209,-

"K" 1" HOT 1"

650,- 450,-

HOT SANIC

155,- 100,-
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ATLAS FILTRI
Improving water

Domovní filtr øada "K" s mosaznou hlavou a
s jednoduchou a rychlou výmìnou patron s dvojitým O-krou�kem

Øada "K" se pro svou mosaznou hlavu vyznaèuje vysokou technickou úrovní a znaènou pevností. Toto provedení bylo
navr�eno pro splnìní nejèastìjších po�adavkù zákazníkù a pro vyu�ití všude tam, kde je �ádán vysoký standart
mechanické odolnosti a trvanlivosti. Filtr je tvoøen hlavou z mosazi lisované pod tlakem, mosazné objímky a samotného
tìlesa z prùhledného plastu.

Maximální provozní tlak 10 barù pøi 20°C. Maximální provozní teplota 45°C pøi tlaku 3 bary

velikost
Filtr s hlavou

osazenou mosaznými vlo�kami
plastovou vstup/

výstup
rozmìry (mm)

A B

varianta Mvarianta

10"
10"
10"

10"
10"
10"

20"
20"
20"

K Senior Plus3P BFO BX s odkalením
K Senior Plus3P CFO CX s odkalením
K Senior Plus3P DFO CX s odkalením

K2 Master Plus3P BFO BX

K2 Senior Plus3P BFO BX
K3 Senior Plus3P CFO CX
K4 Senior Plus3P DFO CX

K3 Master Plus3P CFO CX
K4 Master Plus3P DFO CX

1"
6/4"
2"

1"
6/4"
2"

1"
6/4"
2"

306
319
336

306
319
336

564
576
593

130
140
140

130
140
140

130
140
140

3.760,-
4.260,-
5.230,-

3.480,-
3.930,-
4.720,-

3.930,-
4.340,-
5.080,-

Mosaznou hlavu lze osadit dvojicí manometrù 1/8" 0-12BAR - varianta M. cena manometru..... 210,-

"K" Senior 3P s odkalením

Pøipojovací závity jsou 1" , 6/4" , 2" .
, do hlav s pøipojením 6/4" a 2" filtraèní patrony CX (popis jednotlivých patron je

shodný s typem BX).

Do hlav s pøipojením 1" se vkládají filtraèní patrony typu BX (patrony s popisem a
cenou najdete v ceníku patron viz dále)

typ patrony

RL
RS
SA-A
RA-A
FA 5mcr
FA 10mcr
FA 25mcr

320,-
620,-

2.920,-
1.670,-

160,-
155,-
145,-

Tabulka cen filtraèních patron CX pro filtr typu "K" s pøipojením 6/4" a 2" .

filtr "K" CX 10" (6/4" a 2")

prùtok /filtrace(l/hod) cena

filtr "K" CX 20" (6/4" a 2")

prùtok /filtrace(l/hod) cena

859,-
1.290,-
6.020,-
3.755,-

315,-
304,-
299,-

2000/50
2600/50
2600/50
2000/70
1000/ 5
1000/10
1000/25

3800/50
4600/50
4600/50
3800/70
1000/ 5
1000/10
1000/25

Art. cena cenaArt.

RA3110725

RA3111035

RA3111135

RA3110724

RA3111034
RA3111134

RA3150724

RA3151034

RA3151134

Ceny, popis a pou�ití filtraèních patron BX pro filtr typu "K" s pøipojením 1" najdete v sekci filtraèní patrony.

Art.
RA5015314

Art.

RA5025314

RA5055314

RA5065316

RA5115308

RA5115309
RA5115311

RA5017314

RA5027314

RA5057314

RA5067316

RA5117308

RA5117309
RA5117311

Filtraèní patrona není souèástí filtru, nutné objednat zvláš�

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu

RABATOVÝ 5/2017
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ATLAS FILTRI
Improving waterFiltr HOT PLUS 3P SX s jednoduchou a

rychlou výmìnou patron SX tìsnìných na plocho

Filtr na teplou vodu vhodný pro filtraci teplé u�itkové vody, tak vody v topných systémech.
Jedná se o filtr v provedení SENIOR, vyrobený z teplovzdorného polyamidu, do kterého se vkládají filtraèní patrony.

Maximální provozní tlak 8 barù. Maximální provozní teplota 80°C

velikost Filtr s hlavouplastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B cena

10"
10"

Senior HOT Plus 3P AFP SX AB
Senior HOT Plus 3P BFP SX AB

3/4"
1"

315
321

133
145

2.660,-
3.170,-

typ patrony
HOT

FA 10 HOT SX-5
FA 10 HOT SX-25
RA-A 10 SX-70
CPP 110 SX-5
CPP 110 SX-25

patrona pro HOT filtr

prùtok /filtrace(l/hod) cena

125,-
115,-

1.550,-
105,-
95,-

1000/ 5
1000/25
1600/70
1500/ 5
1500/25

FA CPP RA-A

Art.

RA111P518

RA111P718

Art.

RE5385108

RE5385111

RA5065116

RE5706508

RE5706511

Popis a pou�ití filtraèních patron je shodné s ostatními druhy patron, které najdete v sekci filtraèní patrony.

Filtraèní patrona není souèástí filtru, nutno objednat zvláš�.

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu
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ATLAS FILTRI
Improving water

Filtr DP DS pro svislou i vodorovnou montá� s rychlou výmìnou
patron typu BX i SX

Maximální provozní tlak 8 barù. Maximální provozní teplota 45°C

velikost Filtr s hlavouplastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B
cena

7"
10"

Junior DP 7 DS MP 3/4"-1" TS
Senior DP 10 DS MP 3/4"-1" TS

3/4" nebo 1"
3/4" nebo 1"

969,-
1.317,-

Art.

RA1410301
RA1410401

Popis a pou�ití filtraèních patron je shodné s ostatními druhy patron, které najdete v sekci filtraèní patrony.

Filtr je univerzální pro patrony typu:
BX - patrony s dvojitým "O" krou�kem (prùmìr 45mm)
SX - patrony klasické (tìsnìné na plochu)

- instalace na vodorovné i svislé potrubí
- montá� bez pou�ití dr�áku
- souèástí balení je montá�ní klíè

Souèástí balení je:
- hlava
- šroubení 3/4" i 1" z vysoce kvalitního high-strength plastu
- set pro vodorovné nebo svislé upevnìní
- montá�ní klíè
- nádoba
- "O" krou�ek

C D

255
331

172
172

170
170

310
385

E

105
105

Filtraèní patrona není souèástí filtru, nutno objednat zvláš�.

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu
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ATLAS FILTRI
Improving water

Filtraèní patrony pro filtry ATLAS

Filtraèní patrony jsou konstruovány jak pro úpravu pitné vody,vody pro technologické úèely,èi jiné kapaliny,tak i nìkteré
�íraviny u�ívané v laboratoøích a prùmyslu.Nejedná-li se o filtraci vody,je nutné v�dy ovìøit kompatibilitu materiálu tìlesa
filtru a filtraèní patrony s po�adovanou èištìnou kapalinou.Patrony jsou tvoøeny trubkovým filtraèním tìlesem,vyplnìným
vnitøním jádrem.Vlastnosti patrony se rùzní v závislosti na pou�itém výrobním materiálu a zamýšleném úèelu pou�ití.S
ohledem k typu èištìní èi úpravy kapalin rozeznáváme dva základní typy patron:

1, patrony,které mechanicky oddìlují èástice rozptýlené ve vodì (RL,RS,SA-A,AB,FA)
2, patrony,které mechanicky a chemicky nebo chemicko-fyzikálnì èistí (CA,LA,QA-CF,QA-LM)

Filtraèní patrony mají rùznou prùtoènou schopnost v závislosti na velikosti,pou�itém materiálu a konstrukci.Pøi výbìru je
nutno poèítat také s postupným zanášením a tím zmenšování prùtoku.Pro vysoký stupeò filtrace se doporuèuje pou�ít
zdvojený filtr s pøedfiltrací. Všechny filtraèní patrony snášejí maximální provozní teplotu 35-40°C.

èásteèky jsou zachytávány uvnitø média
èásteèky jsou zachytávány na povrchu filtraèního média

Hloubková filtrace
Povrchová filtrace

s mechanickým èištìním - povrchová filtrace

�

�

�

�

2x tìsnící "O" krou�ek
vnitøní konstrukce z polypropylen
filtraèní médium dle typu patrony
koncové strany z polypropylenu

Konstrukèní øešení patron:

s chemickým nebo mechanicko-chemickým
èištìním - hloubková filtrace
�

�

�

�

�

2x tìsnící "O" krou�ek
ucpávka polyuretan nebo plast
obal (nádoba) plast
filtraèní médium dle typu patrony
koncové strany z polypropylenu

Smìr prùtoku filtrovaného média

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu
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patrona s keramickým filtraèním médiem,doporuèována pro odstranìní velmi jemných èásteèek a
mikroorganismù, 99% odstranìní øas a baktérií z vody. vhodná pro vícenásobné pou�ití.

Slo�ení : keramika , polypropylen
�ivotnost : cca 6-12 mìsícù
Údr�ba : omývání ka�dé 2-3 mìsíce kartáèem
Filtrace : hloubková 0,45mcr , nutná pøedfiltrace , max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona AB velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

MIGNON
MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

AB 5"M SX 0,45mcr
AB 5" BX 0,45mcr
AB 7" BX 0,45mcr
AB 10" BX 0,45mcr
AB 20" BX 0,45mcr

5"M
5"
7"

10"
20"

122
125
173
250
505

50
70
70
70
70

530,-
730,-

1.070,-
1.250,-
2.520,-

C

20
32
32
32
32

prùtok l/hod

80
150
210
300
600

"AB"

patrona s dvojitou filtrací - polyesterová pls� a aktivní uhlí (granulované uhlí z kùry kokosových oøechù.
Vhodná pro odstranìní chuti a zápachu chlóru a nebo organických substancí,pesticidy,insekticidy.

Slo�ení : polyesterová vlákna , aktivní uhlí , polypropylen
�ivotnost : cca 3 mìsíce
Údr�ba : po pou�ití se likviduje, jednorázové pou�ití
Filtrace : hloubková 25mcr , max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona CA velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

CA 5" BX 25mcr
CA 7" BX 25mcr
CA 10" BX 25mcr
CA 20" BX 25mcr

5"
7"

10"
20"

125
173
250
505

70
70
70
70

310,-
335,-
400,-
830,-

C

32
32
32
32

prùtok l/hod

300
450
600
1200

"CA"

patrona motaná z polypropylenového vlákna se širším spektrem uplatnìní
Pro odstranìní písku, rzi, kalu, drobných neèistot ,jemných èásteèek

Slo�ení : polypropylenové vlákno , polypropylen
�ivotnost : cca 3-6 mìsícù
Údr�ba : po pou�ití se likviduje, jednorázové pou�ití
Filtrace : hloubková 5, 10, 25 mcr, max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

"FA"

typ filtru patrona FA velikost
rozmìry (mm)

A B

filtrace 5mcr

MIGNON
MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

FA 5"M SX .... mcr
FA 5" BX .... mcr
FA 7" BX .... mcr
FA 10" BX .... mcr
FA 20" BX .... mcr

5"M
5"
7"

10"
20"

122
125
173
250
505

50
61
61
61
61

135,-
140,-
145,-
150,-
310,-

C

20
32
32
32
32

prùtok
l/hod

300
500
700
1000
2000

filtrace 10mcr filtrace 25mcr

130,-
135,-
138,-
142,-
290,-

124,-
127,-
131,-
137,-
280,-

Art. cena

RE5110408

Art. cena Art. cena

RE5110409 RE5110411

RA5112208

RA5114208

RA5115208
RA5117208

RA5112209

RA5114209

RA5115209
RA5117209

RA5112211

RA5114211

RA5115211
RA5117211

Art.

RA5260102

RA5262202
RA5264202

RA5265202

RA5267202

Art.

RA5092211

RA5094211
RA5095211

RA5097211
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patrona s krystalickým polyfosfátem.Zabraòuje tvorbì a usazování vodního kamene do tvrdosti vody 5mml/l a
korozi v domovních a prùmyslových zaøízeních.pou�ití pouze pro u�itkovou vodu, kotle, bojlery, praèky,
myèky atd.. Polyfosfáty pùsobí na vnitøní kovový povrch zaøízení, kde vytváøí ochranný film, který povrch
izoluje a chrání proti korozi.

Slo�ení : náplò - krystaly sodium polyfosfátu , polypropylen
�ivotnost : cca 6 mìsícù ,max doba uskladnìní 12 mìsícù ,

Údr�ba : po pou�ití se likviduje , jednorázové pou�ití
Filtrace : chemická, nutná pøedfiltrace

pøi dlouhodobìjším
nepou�ívání nebo úpravì vody teplejší jak 75°C mù�e dojít k znehodnocení náplnì

Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona HA-TS velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

HA 5" BX TS
HA 7" BX TS
HA 10" BX TS
HA 20" BX TS

5"
7"

10"
20"

127
183
252
510

72
72
72
72

275,-
400,-
585,-

1.290,-

C

24
24
24
24

prùtok l/hod

1400
1400
1400
1400

"HA-TS"

patrona s aktivním uhlím. vhodná k odstraòování zápachu, ne�ádoucí pøíchuti.chuti a pachu chlóru, pesticidy,
insekticidy.

Slo�ení : nádobka z plastického materiálu, aktivní uhlí z kùry kokosových oøechù
�ivotnost : cca 3-6 mìsícù
Údr�ba : po pou�ití se likviduje, jednorázové pou�ití
Filtrace : nutná pøedfiltrace, chemicko-fyzikální úprava vody, max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona LA velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

JUNIOR
SENIOR
MASTER

LA 7" BX TS
LA 10" BX TS
LA 20" BX TS

7"
10"
20"

183
252
505

72
72
72

185,-
270,-
560,-

C

24
24
24

prùtok l/hod

100
400
800

"LA"

patrona s polyesterovou sítí. vhodná pro filtraci pitné vody nebo vody pro rùzné technologické úèely.
Pro odstranìní písku, rzi, drobných neèistot.

Slo�ení : polyesterová sí�, polypropylen
�ivotnost : cca 24 mìsícù
Údr�ba : omývání ka�dé 3 mìsíce kartáèem
Filtrace : povrchová 50 mcr , max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona RL velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

MIGNON
MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

RL 5"M SX 50mcr
RL 5" BX 50mcr
RL 7" BX 50mcr
RL 10" BX 50mcr
RL 20" BX 50mcr

5"M
5"
7"

10"
20"

122
125
173
250
505

50
70
70
70
70

210,-
240,-
285,-
325,-
870,-

C

20
32
32
32
32

prùtok l/hod

500
800
1100
1600
3000

"RL"

Art.

RA5010114

RA5012214
RA5014214

RA5015214
RA5017214

Art.

RA5184225

RA5185225
RA5187225

MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

Art.

RA5192225

RA5194225
RA5195225

RA5197225
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patrona z nerezavìjící oceli. Vhodná pro filtraci pitné vody a jiných kapalin vèetnì �íravin a slané vody. Pro
odstranìní písku, rzi, drobných neèistot.

Slo�ení : vlákna z nerezavìjící oceli (316), polypropylen
�ivotnost : cca 5 let
Údr�ba : omývání ka�dé 3 mìsíce kartáèem
Filtrace : povrchová 70 mcr , max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona RA-A velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

MIGNON
MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

RA-A 5"M SX 70mcr
RA-A 5" BX 70mcr
RA-A 7" BX 70mcr
RA-A 10" BX 70mcr
RA-A 20" BX 70mcr

5"M
5"
7"

10"
20"

122
125
173
250
505

50
70
70
70
70

720,-
1.100,-
1.320,-
1.620,-
3.490,-

C

20
32
32
32
32

prùtok l/hod

500
800
1100
1600
3000

"RA-A"

patrona z nerezavìjící oceli se záhyby. Vhodná pro filtraci pitné vody a jiných kapalin vèetnì �íravin a slané
vody. Pro odstranìní písku, rzi, drobných neèistot.

Slo�ení : vlákna z nerezavìjící oceli (316), polypropylen
�ivotnost : cca 5 let
Údr�ba : omývání ka�dé 3 mìsíce kartáèem
Filtrace : povrchová 50 mcr , max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona SA-A velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

MIGNON
MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

SA-A 5"M SX 50mcr
SA-A 5" BX 50mcr
SA-A 7" BX 50mcr
SA-A 10" BX 50mcr
SA-A 20" BX 50mcr

5"M
5"
7"

10"
20"

122
125
173
250
505

50
70
70
70
70

1.000,-
1.790,-
2.210,-
3.100,-
6.040,-

C

20
32
32
32
32

prùtok l/hod

700
1100
1500
2200
3800

"SA-A"

patrona z vláken polypropylenu se záhyby. vhodná pro filtraci pitné vody nebo vody pro rùzné technologické
úèely.Pro odstranìní písku, rzi, drobných neèistot.

Slo�ení : polyesterová vlákna, polypropylen
�ivotnost : cca 24 mìsícù
Údr�ba : omývání ka�dé 3 mìsíce kartáèem
Filtrace : povrchová 50 mcr , max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona RS velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

MEDIUM
JUNIOR
SENIOR
MASTER

RS 5" BX 50mcr
RS 7" BX 50mcr
RS 10" BX 50mcr
RS 20" BX 50mcr

5"
7"

10"
20"

125
173
250
505

70
70
70
70

420,-
470,-
620,-

1.140,-

C

32
32
32
32

prùtok l/hod

1100
1500
2200
3800

"RS"

Art.

RA5022214

RA5024214

RA5025214

RA5027214

Art.

RA5050114

RA5052214
RA5054214

RA5055214

RA5057214

Art.

RA5060116

RA5062216
RA5064216

RA5065216

RA5067216
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patrona s kationickou pryskyøicí. Vhodná k zmìkèení vody. Pro celkové odstranìní tvrdosti vody, výroba
zmìkèené vody v malých dávkách.

Slo�ení : nádoba z plastického materiálu , kationtická pryskyøice
�ivotnost : dle tabulky ní�e
Údr�ba : lze regenerovat roztokem kuchyòské soli
Filtrace : nutná pøedfiltrace, úprava vody na bázi výmìny iontù hoøèíku a uhlíku za ionty
sodíku.
Max.provozní teplota 45°C. Max.koncentr. chlóru 0,1ppm. Max.koncentr. �eleza 0,1ppm
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

"QA-CF"

typ filtru patrona QA-CF velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

JUNIOR
SENIOR
MASTER

QA-CF 7" BX TS
QA-CF 10" BX TS
QA-CF 20" BX TS

7"
10"
20"

183
252
505

72
72
72

285,-
365,-
760,-

C

24
24
24

prùtok l/hod

70
100
200

ppm CaCO

mno�ství filtr.vody

3
100

325 l

200

162 l

300

121 l

400

81 l

500

65 l

600

54 l

patrona s míchanou pryskyøicí (kationová + anionová). Vhodná k úpravì malého mno�ství vody - laboratorní
a technické úèely. Patrona je vyèerpaná kdy� dojde ke zmìnì barvy náplnì.

Slo�ení : nádoba z plastického materiálu , míchané pryskyøice
�ivotnost : dle tabulky ní�e , max.doba uskladnìní 12 mìsícù
Údr�ba : po pou�ití se likviduje
Filtrace : nutná pøedfiltrace, demineralizace - odstranìní všech minerálních solí
Max.provozní teplota 45°C. Max.koncentr. chlóru 0,1ppm. Max.koncentr. �eleza 0,1ppm
Pou�ití : vhodná pro filtraci u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

"QA-LM"

typ filtru patrona QA-LM velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

JUNIOR
SENIOR
MASTER

QA-LM 7" BX TS
QA-LM 10" BX TS
QA-LM 20" BX TS

7"
10"
20"

183
252
505

72
72
72

400,-
570,-

1.180,-

C

24
24
24

prùtok l/hod

70
100
200

ppm CaCO

mno�ství filtr.vody

3
100

162 l

200

81 l

300

54 l

400

40 l

500

32 l

600

27 l

patrona s aktivním uhlím. Vhodná k odstanìní velmi jemných èásteèek, ne�ádoucí pøíchuti a pesticidù.

Slo�ení : blok z aktivního uhlí + støíbro
�ivotnost : cca 6-12 mìsícù
Údr�ba : po pou�ití se likviduje,doporuèujeme oèistit povrch ka�dé 2-3 mìsíce
Filtrace : nutná pøedfiltrace, hloubková 0,3mikronu, odstranìní velmi jemných èásteèek

mikroorganismù, zápachu a pøíchuti, napø. chlóru, odstranìní pesticidù a insekticidù.
Max.provozní teplota 45°C. Max.koncentr. chlóru 0,1ppm. Max.koncentr. �eleza 0,1ppm
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

"CA-SE"

typ filtru patrona CA-SE velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

SENIOR CA-SE 10" BX TS 10" 252 72 1.410,-

C

24

prùtok l/hod

300

filtrace

0,3 mcr

Art.

RE5375200

Art.

RA5204225

RA5205225
RA5207225

Art.

RA5214225

RA5215225
RA5217225
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patrona s aniontovou pryskyøicí. Vhodná ke sní�ení obsahu dusiènanù ve vodì.

Slo�ení : nádoba z plastického materiálu , aniontová pryskyøice
�ivotnost : dle tabulky ní�e
Údr�ba : po pou�ití se likviduje
Filtrace : nutná pøedfiltrace, sní�ení obsahu dusiènanù ve vodì.
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

"QA-AF"

typ filtru patrona QA-CF velikost
rozmìry (mm)

A B cena

JUNIOR
SENIOR

QA-AF 7" BX TS
QA-AF 10" BX TS

7"
10"

183
252

72
72

590,-
830,-

C

24
24

prùtok l/hod

100
100

ppm CaCO

mno�ství filtr.vody

3
10

1000 l

20

720 l

30

550 l

40

430 l

50

330 l

60

260 l

70

230 l

80

200 l

90

180 l

100

160 l

110

140 l

120

130 l

Náplò do filtrù proti vodnímu kameni:

DOSAL - krystaly jemné, hrubé - vá�ené
DOSAFOS - krystaly jemné 1,5kg, hrubé 1,5kg
DOSAPROP - krystaly hrubé 1,5kg (od 2012 nahrazeno za SILIPHOS)
DOSAPLUS 3 - patrona 65g
DOSAPLUS 7 - prášek 250g

POLYFOSFÁT jemný 1,5kg (krystaly) 620,-

hrubý 1,5kg (krystaly) 620,-

vá�ený 0,5kg (krystaly) 200,-

patrona 65g 190,-/pár

prášek 320,-POLIPHOS

POLIPHOS

UPOZORNÌNÍ : Pou�ití polyfosfátu je vhodné a úèinné pøi bì�né tvrdosti vody nebo pøekroèené a
to do výše 5 mmol/l. Je- li hodnota vyšší ne� 5 mmol/l je nutné vodu zmìkèovat.

Art.

RA5354225

RA5355225

RE8010004

RE8010003

RE8010006

RE5000057

RE9040136

Tabulka pro pøepoèet tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,6°dH
1 mmol/ = 10°F
1°dH = 1,7°F
1°dH = 0,18 mmol/l
1°dH = 17,86 ppm CaCO
1°F = 0,1 mmol/l
1°F = 0,56°dH
1°F = 10 ppm CaCO

mmol/l - milimol na litr
°F - francouzská stupnice
°dH - nìmecká stupnice

3

3

Klasifikace vody na základì tvrdosti

mìkká voda: pod 5 °F (pod 5 °F)
støednì tvrdá voda: 5 - 7 °F (7 - 12,5 °F)
voda prùmìrné tvrdosti: 8 - 12 °F (12,5 - 25 °F)
tvrdá voda: 13 - 25 °F (25 - 37,5 °F)
extrémnì tvrdá voda: 26 °F a více (37,5 °F a více)

tabulky tvrdostí vody se hodnì liší. uvádíme tedy hodnoty
ze dvou zdrojù. hodnoty ve francouzských stupních jsou
dle výrobce Atlas Filtri. hodnoty v závorce pocházejí ze zdroje
encyklopedie Wikipedie

Tvrdost vody urèuje mno�ství rozpuštìného vápníku a hoøèíku,která se zpravidla mìøí ve francouzských stupních (°F).
CaCO - uhlièitan vápenatý3
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Patrona s aktivní látkou støíbra zapracovanou pøímo do polypropylenového vlákna.

Slo�ení :
�ivotnost : cca 6-12 mìsícù
Údr�ba :
Filtrace :

Pro odstranìní písku, rzi, drobných neèistot. Zabraòuje mno�ení bakterií

polypropylenové vlákno s aktivní látkou støíbra , polypropylen

po pou�ití se likviduje, jednorázové pou�ití
hloubková 10, 25, 50 mcr, max.provozní teplota 45°C

Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

Úèinná bakteriostatická ochrana je pouze v kombinaci s filtrem SANIC.

"FA SANIC"

Patrona z foukaného polypropylenu s obsahem støíbra. Ka�dý filtraèní „pór” hraje aktivní roli v
antibakteriální upravì.
Pro odstranìní písku, rzi, drobných neèistot. Zabraòuje mno�ení bakterií

hloubková 1 nebo 5 mcr, max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

Slo�ení : foukaný polypropylen s obsahem støíbra, polypropylen
�ivotnost : cca 12 mìsícù
Údr�ba : po pou�ití se likviduje, jednorázové pou�ití
Filtrace :

Úèinná bakteriostatická ochrana je pouze v kombinaci s filtrem SANIC.

"CPP SANIC"

typ filtru patrona FA SANIC velikost
rozmìry (mm)

A B

filtrace 10mcr

SENIOR FA 10" SANIC SX ...mcr 10" 250 61 158,-

C

28

prùtok
l/hod

1000

filtrace 25mcr filtrace 50mcr

150,- 145,-

Art. cena

SA5115409

Art. cena Art. cena

SA5115411 SA5115414

typ filtru patrona CPP SANIC velikost
rozmìry (mm)

A B

filtrace 1mcr

SENIOR CPP 10" SANIC SX ...mcr
10"

250 61 190,-

C

28

prùtok
l/hod

1500

filtrace 5mcr

160,-

Art. cena

SA5706506

Art. cena

SA5706508

patrona s krystalickým polyfosfátem.Zabraòuje tvorbì a usazování vodního kamene do tvrdosti vody 5mml/l a
korozi v domovních a prùmyslových zaøízeních.pou�ití pouze pro u�itkovou vodu, kotle, bojlery, praèky,
myèky atd.. Polyfosfáty pùsobí na vnitøní kovový povrch zaøízení, kde vytváøí ochranný film, který povrch
izoluje a chrání proti korozi.

Slo�ení : náplò - krystaly sodium polyfosfátu , polypropylen
�ivotnost : cca 6 mìsícù ,max doba uskladnìní 12 mìsícù ,

Údr�ba : po pou�ití se likviduje , jednorázové pou�ití
Filtrace : chemická, nutná pøedfiltrace

pøi dlouhodobìjším
nepou�ívání nebo úpravì vody teplejší jak 75°C mù�e dojít k znehodnocení náplnì

Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona HA-TS velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

HA 10" SX TS 10" 252 70 580,-

C

28

prùtok l/hod

1500

"HA-TS"

SENIOR

Art.

RA5195125

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu

RABATOVÝ 5/2017
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Filtraèní patrony pro filtr HYDRA M-RSH nebo M-RAH, HYDRA RAINMASTER

RAH RSH

filtraèní patrona RSH
filtraèní patrona RAH

490,-
1.100,-

RSH

RAH

-

-

vhodná pro filtraci pitné vody nebo vody pro rùzné technologické úèely
Slo�ení : skládaný polypropylen + polypropylen. konstrukce
Filtrace : písek, rez, rùzné neèistoty - povrchová 50mcr
Údr�ba : omýváním ka�dé 3 mìsíce
�ivotnost : cca 24 mìsícù

vhodná pro filtraci pitné vody nebo vody pro rùzné technologické úèely
Slo�ení : vlákna z nerezavìjící oceli + polypropylen. konstrukce
Filtrace : písek, rez, drobné neèistoty - povrchová 90mcr
Údr�ba : omýváním ka�dé 3 mìsíce
�ivotnost : cca 5 let

Art.

RA5000040
RA5000020

cenapatrona prùtok l/hodfiltrace

50mcr
90mcr

8000
8000

patrona s aktivním uhlím. vhodná k odstraòování zápachu, ne�ádoucí pøíchuti.chuti a pachu chlóru, pesticidy,
insekticidy.

Slo�ení : nádobka z plastického materiálu, aktivní uhlí z kùry kokosových oøechù
�ivotnost : cca 3-6 mìsícù
Údr�ba : po pou�ití se likviduje, jednorázové pou�ití
Filtrace : nutná pøedfiltrace, chemicko-fyzikální úprava vody, max.provozní teplota 45°C
Pou�ití : vhodná pro filtraci pitné i u�itkové vody, tak i pro technické a prùmyslové pou�ití

typ filtru patrona LA velikost
rozmìry (mm)

A B
cena

SENIOR LA 10" SX 10" 252 70 270,-

C

28

prùtok l/hod

500

"LA"

Art.

RA5185125

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu

RABATOVÝ 5/2017

Filtraèní patrona "FA" pro filtr "BIG"

prùtok l/h
kód Art.
cena

Patrony jsou urèeny pouze pro filtry BIG. Jde o patrony se širokým spektrem vyu�ití.
Jedineèný systém vícevrstvé filtrace v jedné filtraèní patronì.
Polypropylenové vlákno je navinuto v nìkolika vrstvách se stoupající intenzitou
uta�ení smìrem ke støedu patrony. Tím je zaruèena hloubková filtrace bez omezení
prùtoku.

Slo�ení : polypropylenové vlákno + polypropylen
Filtrace : hrubé neèistoty, písek, rez, kal, drobné neèistoty, jemné èásteèky -
povrchová i hloubková filtrace v rozmezí od 1-100 mikronù
Údr�ba : po pou�ití se likviduje
�ivotnost : cca 3-6 mìsícù nebo dle hodnot na manometru filtru

FA BIG 10" SX

FA BIG 20" SX

prùtok l/h
kód Art.
cena

10 - 1 mcr

10 - 1 mcr

25 - 1 mcr

25 - 1 mcr

50 - 5 mcr

50 - 5 mcr

50 - 10 mcr

50 - 10 mcr

100 - 25 mcr

100 - 25 mcr

100 - 50 mcr

100 - 50 mcr

2500
RE5115520

360,-

2500
RE5115521

330,-

2500
RE5115522

320,-

2500
RE5115523

300,-

2500
RE5115528

300,-

2500
RE5115529

300,-

4000
RE5117520

760,-

4000
RE5117521

700,-

4000
RE5117522

670,-

4000
RE5117523

640,-

4000
RE5117528

640,-

4000
RE5117529

640,-
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ATLAS FILTRI
Improving waterFILTR "BIG"

- vysoký prùtok
- hloubková filtrace
- snadná instalace

Øada "BIG" je speciálnì urèena všude tam, kde je po�adován vysoký
prùtok, a zároveò hloubková filtrace. Jde o velkokapacitní filtr, který
nevy�aduje speciální údr�bu a instaluje se stejným zpùsobem jako bì�né
filtry.

Vhodný do bytových a panelových domù, škol, mateøských škol,
penzionù, hotelù, výrobních závodù atd.

10" - verze filtru o velikosti SENIOR
s prùmìrem 19cm

20" - verze filtru o velikosti
MASTER s prùmìrem 19cm

M - verze filtru s 2 manometry

S - verze filtru s odkalením dle
normy EN 1717-11/2002, lze
pøipojit elektroventil s èasovaèem
RE7120024 (viz filtry HYDRA)

MS - verze filtry s 2 manometry a
odkalením dle normy EN 1717-
11/2002, lze pøipojit elektroventil s
èasovaèem RE7120024 (viz filtry
HYDRA)

AB - neprùhledná nádobka (baòka)

typ patrona BIG SX

Pouze díky rozdílu tlakù na
manometrech lze bezpeènì
vysledovat nutnost kontroly stavu
filtraèní patrony nebo její pøípadnou
výmìnu.

velikost
Filtr s hlavou

osazenou mosaznými vlo�kami
plastovou vstup/

výstup
rozmìry (mm)

B C

10"
10"
10"

10"
10"
10"

20"
20"
20"

20"
20"
20"

DP BIG MS MONO IN AB s odkalením
DP BIG M MONO IN AB
DP BIG S MONO IN AB s odkalením

DP BIG MS MONO IN AB s odkalením

DP BIG MS MONO IN AB s odkalením
DP BIG M MONO IN AB

DP BIG M MONO IN AB
DP BIG S MONO IN AB s odkalením

DP BIG S MONO IN AB s odkalením

DP BIG MS MONO IN AB s odkalením
DP BIG M MONO IN AB
DP BIG S MONO IN AB s odkalením

1"
1"
1"

6/4"
6/4"
6/4"

1"
1"
1"

6/4"
6/4"
6/4"

190
190
190

190
190
190

190
190
190

190
190
190

185
185
185

185
185
185

185
185
185

185
185
185

1.580,-
1.240,-
1.270,-

1.580,-
1.240,-
1.270,-

1.780,-
1.470,-
1.500,-

1.780,-
1.470,-
1.500,-

Art. cena

RA1700736

RA1700732

RA1700734

RA1700936

RA1700932
RA1700934

RA1800736

RA1800732

RA1800734

A

530
410
480

530
410
480

787
667
737

787
667
737

RA1800936

RA1800932

RA1800934

Provozní tlak: max. 8bar
Provozní teplota: od +4°C do +45°C

Pøíslušenství k filtru "BIG" (klíè a dr�ák) najdete v sekci pøíslušenství k filtrùm Atlas

MS M S
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Nejvìtším problémem pøi ohøevu vody, jak v domácnosti, tak v prùmyslu, je tvorba vodního kamene. Je to zpùsobeno
pøítomností vápenatých a hoøeènatých solí ve vodì. Proto�e vápník a hoøèík jsou nerozpustné, mají tendenci vytváøet
vápenatá a hoøeènatá jádra, která se vzájemnì pøitahují a spojují. Tím vytváøejí krystaly, ty se ukládají na vnitøním
povrchu trubek, topných hadù a zásobníkù topných systémù. Usazeniny postupnì rostou, ucpávají potrubí, uvnitø
zásobníkù a bojlerù tvoøí vrstvu nìkolik milimetrù silnou.

Úprava pomocí polyfosfátu je jednoduchý, efektivní a ekonomický zpùsob zabránìní tvorby vodního kamene. Úprava
polyfosfáty je zalo�ena na schopnosti polymerù fosfátu býti pohlcen povrchem krystalických jader vápníku a hoøèíku.
Tím dojde k vytvoøení ochranného filmu, který brání jádrùm vzájemnì se sluèovat a vytváøet krystaly. Voda upravená
tímto zpùsobem, aèkoliv udr�uje svoji pùvodní tvrdost, nevyluèuje škodlivý povlak. Polyfosfáty pùsobí na vnitøní kovový
povrch zaøízení, kde vytváøí ochranný film, který povrch izoluje a chrání proti korozi. Zaøízení se montuje na pøívodní
potrubí studené vody.
Polyfosfát snáší teplotu max. 35°C, pøi vyšší teplotì nad 40°C ztrácí úèinnost nebo je mo�nost vzniku sra�enin.
�ivotnost krystalù polyfosfátu pøi bì�ném pou�ívání je cca 6 mìsícù. Po uplynutí této doby je nutné náplò vymìnit. V
pøípadì úbytku krystalù polyfosfátu na 50% pøed uplynutím 6mìsícù, polyfosfát pouze doplnit.
UPOZORNÌNÍ : Pou�ití polyfosfátu je vhodné a úèinné pøi tvrdosti vody do výše 5 mml/l. Je- li hodnota vyšší ne� 5
mml/l je nutné vodu zmìkèovat.

DOSAL - zaøízení pro automatické praèky a myèky nádobí

Filtry proti vodnímu kameni
DOSAL , DOSAFOS

Filtr s hlavouplastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B
cena

DOSAL 3/4" 130 68 460,-

hmotnost
náplnì

150g

prùtok
l/hod

1000

Výhradní pou�ití pro domácnosti, chrání
praèky a myèky proti vodnímu kameni a
korozi. Nahrazuje drahé výrobky (zmìkèo-
vadla) pøidávaná do ka�dého praní, sni�u-
je spotøebu pracích prostøedkù.
Snadná instalace.
Údr�ba : výmìna náplnì polyfosforeènanu

po 6 mìsících
Nutná pøedfiltrace.
Maximální provozní tlak 7bar.
Maximální pracovní teplota 35°C
Maximální tvrdost vody 50°F (500ppm CaCO )3

ATLAS FILTRI
Improving water

DOSAFOS - zaøízení pro ohøívaèe vody - prodej pouze do prosince 2011
Výhradní pou�ití pro domácí a prùmyslová zaøízení, ochrana potrubí, kotlù, bojlerù, vodovodních baterií a
zaøízení, které nejsou urèeny pro pitnou vodu. Proti vodnímu kameni a korozi. Snadná instalace.
Údr�ba : výmìna náplnì polyfosforeènanu po 6 mìsících
Nutná pøedfiltrace.
Maximální provozní tlak 7bar.
Maximální pracovní teplota 35°C
Maximální tvrdost vody 50°F (500ppm CaCO )3

DOSAPROP - filtr pro pitnou vodu s dávkovací tryskou - prodej pouze do prosince 2011
Výhradní pou�ití pro domácí a prùmyslová zaøízení, ochrana potrubí, kotlù, bojlerù, vodovodních baterií a
zaøízení, které jsou urèeny . Proti vodnímu kameni a korozi. Snadná instalace.
Údr�ba : výmìna náplnì polyfosforeènanu po 6 mìsících
Nutná pøedfiltrace.
Maximální provozní tlak 7bar.
Maximální pracovní teplota 35°C
Maximální tvrdost vody 50°F (500ppm CaCO )

pro pitnou vodu

3

UPOZORNÌNÍ - POKUD MÁTE JI� NAMONTOVANÝ FILTR DOSAPROP POU�ÍVEJTE MÍSTO NÁHRADNÍ
NÁPLNÌ SILIPHOS KRYSTALY POLYFOSFÁT HRUBÝ 1,5KG. Krystaly polyfosfát hrubý nahradily pùvodní
kulièky Siliphos. Pokud má tedy váš filtr dávkovací trysku a je tedy urèený pro pitnou vodu, mù�ete nahradit
tìmito krystaly.

od 2012 nahrazeno DOSAPLUS 7

od 2012 nahrazeno DOSAPLUS 3
nebo bì�ným filtrem a patronou HA

UPOZORNÌNÍ - POKUD MÁTE JI� NAMONTOVANÝ FILTR DOSAFOS POU�ÍVEJTE JAKO NÁHRADNÍ
NÁPLÒ DÁLE KRYSTALY POLYFOSFÁT HRUBÝ 1,5KG.

Art.

RA4020442
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ATLAS FILTRI
Improving water

Filtry proti vodnímu kameni
dávkovací stanice DOSAPLUS 7

ÚÈINNÁ OCHRANAPROTI USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE, VHODNÝ PRO PITNOU VODU
- ochrana proti usazování vodního kamene a tvorbì koroze
- systém øízeného dávkování POLIPHOSu
- balení obsahuje náplò POLIPHOS, klíè, 3/4" i 1" pøipojení

Dosaplus 7 je urèen k instalaci na pøívod studené pitné i u�itkové vody, pro domácí i prùmyslové pou�ití.
Voda upravená pomocí POLIPHOSu, který tvoøí náplò filtru Dosaplus, si udr�uje svou pùvodní tvrdost,
nevytváøí však škodlivý povlak. Na kovových èástech vytváøí ochranný film, který jejich povrch izoluje a
chrání tak proti usazování vodního kamene i proti vzniku koroze.

Snadná instalace.
Vertikální i horizontální montá� filtru.
Pou�ití: ochrana potrubí, kohoutù, kotlù, baterií a

jiných zaøízení urèených pro pitnou vodu
Údr�ba : doporuèená výmìna náplnì polyfosfátu

po 6 mìsících u�ívání
Vyrobeno: z netoxického materiálu
Nutná pøedfiltrace.
Maximální provozní tlak 8bar.
Maximální pracovní teplota 40°C
Maximální tvrdost vody 35°F (350ppm CaCO )
Doporuèený prùtok : 4000 l/hod.
Náplò: Polyfosfátový prášek - POLIPHOS

3

Filtr s hlavouplastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B
cena

DOSAPLUS 7 3/4" i 1" 1.770,-

hmotnost
náplnì

250g

prùtok
l/hod

4000208 110

C

174
D

256

MONTÁ�:

UPOZORNÌNÍ:

- Dosaplus 7 se montuje na pøívodní potrubí
- Výrobek je opatøen šroubením, v balení 3/4" i 1" pøipojení, smìr prùtoku vody je vyznaèen na armatuøe.
- Po montá�i vyzkoušejte tìsnost armatury.
- Pro zmìnu svislé èi vodorovné montá�e filtru se demontuje pøipojovací modul šroubení upevnìný ètyømi šrouby a
pootoèí se do po�adované polohy. mo�nost otoèení a� o 360°.

- K povolení a uta�ení nádobky slou�í plastový klíè,který je souèástí balení.Jiným klíèem mù�e dojít k poškození nádoby.
- Pøi teplotì vstupní vody vyšší ne� 40°C ztrácí polyfosfát svoji úèinnost.
- Stejný dùsledek mù�e mít umístìní armatury do prostøedí, kde teplota pøesahuje o 40°C.
- Pou�ívejte pouze originální náplnì polyfosfátu.
- Lze montovat vodorovnì i svisle

Art.

RE4050520

Náhradní náplò najdete v sekci patron

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu
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Dosaplus 3 je urèen k instalaci na pøívod studené vody pøed ohøívaè. Voda upravená pomocí polyfosfátu, který tvoøí náplò
filtru Dosaplus, si udr�uje pùvodní tvrdost, nevytváøí však škodlivý povlak. Na kovových èástech uvnitø ohøívaèe vytváøí
ochranný film, který jejich povrch izoluje a chrání proti usazování vodního kamene i proti vzniku koroze.

Polyfosfát snáší teplotu max. 35°C, pøi vyšší teplotì nad 40°C ztrácí úèinnost nebo je mo�nost vzniku sra�enin.
�ivotnost krystalù polyfosfátu pøi bì�ném pou�ívání je cca 6 mìsícù. Po uplynutí této doby je nutné náplò vymìnit.

Systém Flux-stop umo�òuje snazší údr�bu filtru. Zmìnou polohy �luté páèky z poziceAdo pozice C je filtr
doèasnì vyøazen z okruhu proudìní vody, èím� je umo�nìna snadná výmìna náplnì.

ATLAS FILTRI
Improving water

ÚÈINNÁ OCHRANAPROTI USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE V OHØÍVAÈI VODY
- ochrana proti korozi
- by-pass s FLUX-STOP systémem
- systém úmìrného dávkování polyfosfátu
- dodáváno vèetnì klíèe a náhradní náplnì

Náhradní náplò najdete v sekci patron

Filtry proti vodnímu kameni
dávkovací stanice DOSAPLUS 3

Snadná instalace.
Údr�ba : doporuèená výmìna náplnì polyfosfátu

po 6 mìsících u�ívání
Nutná pøedfiltrace.
Maximální provozní tlak 10bar.
Maximální pracovní teplota 40°C
Maximální tvrdost vody 50°F (500ppm CaCO )
Doporuèený prùtok : 1500 l/hod.

3

Náplò: Polyfosfátová patrona

Filtr s hlavouplastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B
cena

DOSAPLUS 3 1/2" 1.050,-

hmotnost
náplnì

65g

prùtok
l/hod

1500

MONTÁ�:

VÝMÌNA PATRONY:

UPOZORNÌNÍ:

- Dosaplus 3 se montuje na pøívodní potrubí pøed ohøívaè vody.
- Výrobek je opatøen pøevleènými matkami a plochým tìsnìním, smìr

prùtoku vody je vyznaèen na mosazné armatuøe.
- Mezi Dosaplus 3 a ohøívaè vody namontujte zpìtnou klapku.
- Po namontování armatury pøestavte �lutou páèku do polohy „C”.
- Vyzkoušejte tìsnost armatury.
- Odšroubujte prùhlednou nádobu, na její dno umístìte patronu

z polyfosfátu a našroubujte na pùvodní místo.
- Modrá „harmonika“ slou�í k pøitlaèení patrony na dno nádoby.
- Po øádném dota�ení pøestavte �lutou páèku do polohy „A”.
- Opìt zkontrolujte tìsnost armatury.

- Po 6 mìsících u�ívání nebo pøi 50% úbytku polyfosfátu z patrony.
- Páèku pøestavte do polohy „C” a povolte odvzdušòovací šroubek.
- Odšroubujte prùhlednou nádobu, odstraòte zbytky staré patrony, nádobu vypláchnìte.
- Sundejte modrou „harmoniku“, øádnì ji opláchnìte a propláchnìte a opìt nasaïte na pùvodní místo.
- Vlo�te novou patronu, našroubujte nádobu a utáhnìte odvzdušòovací šroubek.
- Pøestavte páèku do polohy „A”.
- Zkontrolujte tìsnost armatury.

- K povolení a uta�ení nádobky slou�í plastový klíè,který je souèástí balení.Jiným klíèem mù�e dojít k poškození nádoby.
- Pøi teplotì vstupní vody vyšší ne� 40°C ztrácí polyfosfát svoji úèinnost.
- Stejný dùsledek mù�e mít umístìní armatury do prostøedí, kde teplota pøesahuje o 40°C.
- Flux-stop (�lutá páèka) slou�í k uzavøení armatury pøi výmìnì patrony bez uzavøení pøívodu vody.
- Pou�ívejte pouze originální patrony polyfosfátu.
- Lze montovat pouze vodorovnì.

C

150 65 112

Art.

RE4050213
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ATLAS FILTRI
Improving water

Antibakteriální filtry SANIC

Nová øada patentovaných filtrù SANIC je vyrobena pøevratnou technologií Microban , která obsahuje
antimikrobialní látky. Microban vyu�ívá známé biocidní (omezování rùstu bakterií s škodlivých organismù)
vlastnosti støíbra. Zaèlenìní úèinné látky (støíbra) do ka�dé èasti filtru, která pøíjde do styku s vodou (patrona,
nádoba) zajiš�uje filtrùm øady SANIC bakteriostatické vlastnosti a úèinnì zastavuje rùst bakterií. S øadou
SANIC získáte bezpeènì èistou pitnou vodu se zárukou efektivní jemné a dlouhotrvající filtrace ve srovnání s
bì�nými, na trhu dosud dostupnými filtry. Základní výhodou filtrù a kartuší øady SANIC je schopnost zamezení
nárustu bakterií, které se mno�í v usazeninách zachycených v kartuších a na stìnách samotného filtru.

výskyt bakterií
v bì�né patronì

výskyt bakterií
v patronì SANIC
zpracované technologií Microban

výskyt bakterí
v bì�né patronì

Zdroje pitné vody jsou obvykle kvalitní a nezávadné, ale cestou do vašich kohoutkù se mù�e kvalita vody
zhoršit. Do vody se dostávají rùzné èásteèky a mikroorganismy, které následnì zpùsobují mno�ení bakterií. K
odstranìní tìchto neèistot, které se dostaly do vody pøi pøepravì vodovodním øádem, slou�í právì
antibakteriální filtry SANIC.
Bì�né filtry pou�ívané pro hloubkovou filtraci, doká�í vodu dokonale vyfiltrovat, ale s postupným zanášením
filtraèní patrony kaly a neèistotami dochází i k rozmno�ení bakterií a dekontaminaci vody.

SANIC ® - je ochranná známka spoleènosti ATLAS Filtri srl, Itálie.
MICROBAN ® - je ochranná známka produktù spoleènosti Microban. Microban ® technologie není urèena
k èištìní vody, ale bojuje proti rùstu bakterií na povrchu filtru a patrony, které by mohly nepøíznivì ovlivnit
�ivotnost filtru a výkon - prùtok.

velikost Antibakteriální filtr SANIC singl vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B
cena

10"
10"

Senior Plus 3P AFO SX SANIC
Senior Plus 3P BFO SX SANIC

3/4"
1"

315
321

133
145

1.030,-
1.060,-

Art.

SA111T411
SA111T711

130
130

C

velikost Antibakteriální filtr SANIC duplex vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B
cena

10"
10"

Senior Duplex Plus 3P AFO SX SANIC
Senior Duplex Plus 3P BFO SX SANIC

3/4"
1"

315
321

275
275

1.700,-
1.730,-

Art.

SA112T411
SA112T711

130
130

C

Filtr SANIC se dodává vèetnì montá�ního klíèe a
dr�áku. Patrona není souèástí balení - nutno objednat
zvláš�. Filtraèní patrony pro filtry SANIC najdete v sekci
patron
Úèinná bakteriostatická ochrana je pouze kombinací
SANIC filtru a patron SANIC.
V pøípadì filtru SANIC DUPLEX je mo�né doplnit
bakteriostatickou filtraci o chemicko-fyzikální úpravu
(napø. patrony HA nebo LA - typ tìsnìná na plocho SX).

Do filtrù se pou�ívají patrony s oznaèením SX - tìsnìné naplocho urèené pro filry SANIC

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu
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ATLAS FILTRI
Improving waterSamoèistící filtr se dvìma

manometry a zpìtným proplachem
HYDRA M-RSH nebo HYDRA M-RAH

- inovace v systému samoèistícího procesu
- nové øešení zpìtného proplachu na bázi zmìny smìru proudìní
- vysoce úèinné odstranìní neèistot z kartuše

1.

2.

Bì�ný prùtok vody probíhá smìrem z vnìjší do
vnitøní èásti kartuše. Vyèištìní kartuše se zpìtným
proplachem se provádí otevøením vypouštìcího
ventilu ve spodní èásti filtru.

Otevøením vypouštìcího ventilu dojde k poklesu
tlaku, stlaèení kartuše na dno, a tím ke zmìnì
smìru prùtoku vody. Protiproud odstraní veškeré
neèistoty usazené na vnìjší stranì kartuše, ty
následnì odteèou výpustí.

K obnovení pùvodní èinnosti filtru dojde otoèením
vypouštìcího kohoutu do základní polohy.

Manuální èištìní kartuše

Filtr s hlavouplastovou vstup/výstup
rozmìry (mm)

A B
cena

HYDRA M RSH
HYDRA M RSH
HYDRA M RSH

3/4"
1"

5/4"

420
420
435

120
120
120

2.300,-
2.300,-
2.450,-

prùtok
l/hod

5300
6000
8000

Samoèistící proces kartuše nastává v momentì, kdy je tlak
na výstupu o 1 bar ni�ší ne� na vstupu.

Filtr lze doplnit èasovaèem a elektromagnetickým ventilem.
CENA ELEKTROVENTIL+ÈASOVAÈ Art. 10.600,-RE7120030

Provozní tlak: min. 1,8bar max. 8bar.
Provozní teplota: od +4°C do +45°C
Rozsah manometrù: 0-12bar

Nová generace samoèistících filtrù nabízí jednoduchý zpùsob èištìní filtraèních
patron formou zpìtného proplachu. Èetnost proplachù je závislá na èasovém
období, kdy se povrch filtraèní patronyzanese tak, �e dojde k poklesu tlaku na
výstupu o 1 bar. Tento údaj zjistíme porovnáním tlakù na manometrech na vstupu a
výstupu. Èištìní probíhá v�dy manuálnì otevøením vypouštìcího ventilu ve spodní
èásti filtru. V pøípadì potøeby je mo�né filtr osadit elektroventilem a èasovým
spínaèem,který umo�ní samoèištìní v pøedem naprogramovaných intervalech. Filtr
odstraòuje pouzemechanické neèistoty, neupravuje vodu.

Art.

RA6000121

RA6000122
RA6000123

HYDRA M RAH
HYDRA M RAH
HYDRA M RAH

3/4"
1"

5/4"

420
420
435

120
120
120

5300
6000
8000

2.530,-
2.530,-
2.600,-

RA6000116

RA6000117
RA6000118

RSH

RAH

Náhradní patrony k filtru najdete v sekci filtraèních patron

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu
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ATLAS FILTRI
Improving waterSamoèistící filtr se dvìma

manometrya zpìtným proplachem
HYDRA M-RSH

Návod na montá� a údr�bu HYDRA M (HYDRA M auto)

Montá�

Výmìna filtraèní patrony:

Upozornìní:

Elektroventil s èasovaèem

- Hydra M se montuje naprosto stejným zpùsobem jako všechny filtry firmyAtlas filtri.
- Filtr nenapojujeme na potrubí pøímo, ale prostøednictvím tlakových hadièek, aby nedocházelo

k pøenášení tlakù potrubí na hlavu filtru.
- Hlavu filtru pøipevníme na dr�ák, který je pøíslušenstvím balení a dr�ák pøipevníme na stìnu.
- Na hlavu filtru namontujeme manometry (slou�í i pro odvzdušnìní hlavy pøi výmìnì patrony).
- Do spodní èásti filtru vešroubujeme vypouštìcí ventil s nástavcem na hadici.K utìsnìní
vypouštìcího ventilu slou�í tìsnìní, které je souèástí balení. Rozhodnì netìsníme aby
nedošlo k prasknutí tìla filtru!
- Vypouštìcí ventil uzavøeme a vyzkoušíme tìsnost celého filtru.
- Pøi napouštìní filtru odvzdušníme hlavu povolením manometru a jeho zpìtným dota�ením.
- Provedeme zkušební proplach. Otevøeme vypouštìcí ventil, sní�ením tlaku dojde k poklesu
filtraèní patrony, kterou zaène voda proudit opaèným smìrem. Tím dojde k vytlaèení neèistot z
povrchu filtru, a tyto odteèou vypouštìcím ventilem. Odtékající vodu zachycujeme do nádoby,
nebo odvádíme hadicí pøímo do odpadu.
- Proti vysokému tlaku chráníme filtr instalací regulátoru tlaku, proti hydraulickým rázùm

- Jestli�e je patrona i po proplachu zneèištìná, musíme patronu vymìnit.
- Výmìnu filtraèní patrony provedeme po uzavøení pøívodu vody a odvzdušnìní nádoby.
- Montá�ním klíèem, který je pøíslušenstvím výrobku, povolíme prùhlednou nádobu, vyjmeme
filtraèní patronu, vlo�íme novou a opìt filtr smontujeme.
- Odvzdušníme hlavu povolením a uta�ením manometru.
- Tìsnost tìla filtru zajiš�uje„O“ krou�ek mezi hlavou a nádobou filtru.

- K pøipojení pou�ívejte vsuvky s „O“ krou�ky, které jsou v nabídce firmy.
- V pøípadì jiného pøipojení neuznáváme reklamace na netìsnost nebo poškození závitù v hlavì
filtru.
- Na demontá�a montá�nádoby filtru pou�ívejte pouze pøilo�ený klíè, jinak hrozí poškození nebo
znièení nádoby filtru.
- Pou�ívejte pouze originální patrony.
- Nepou�ívejte pro odstranìní vápence.

- V pøípadì pou�ití elektroventilu odstraníme z tìla filtru vypouštìcí ventil a na stejné místo
vešroubujeme elektroventil s èasovým spínaèem.
- Pøi nastavování èasovaèe musí být tento odpojen od napìtí!
- Èasovým spínaèem nastavíme èas (hours), který má uplynout mezi jednotlivými proplachy.
Má polohy 1-4. 1 = 2 hod., 2 = 4 hod., 3 = 8 hod., 4 = 16 hod. Mù�eme zapnout i více variant
souèasnì a èasy se sèítají.
- Druhá hodnota, kterou musíme nastavit je doba po kterou proplach bude trvat (seconds).
Opìt má polohy 1-4. 1 = 5 sek., 2 = 10 sek., 3 = 20 sek., 4 = 40 sek. Mù�eme zapnout i více variant
souèasnì a èasy se sèítají.
- Poloha zapnuto ON (páèka vlevo), vypnuto OFF (páèka vpravo).
- Èasovaè je osazen dvìma LED kontrolkami. Zelená bliká, jestli�e je èasovaè zapnutý,èervená
svítí po dobu proplachu.
- Elekroventil je napájen trafem 230 V/24 V.
- Na vypouštìcí elektroventil upevníme hadici pro odtok vody.
- Jeliko�dochází k nekontrolovanému odtoku vody, vìnujeme pozornost správnému zaústìní
odtokové hadice do odpadu, aby nedošlo k zatopení místnosti! Odtoková hadice nesmí být
delší ne�2 m.
- Dejte pozor aby nedošlo ke skøípnutí hadice nebo ucpání odpadu.
- Zhoršení odtoku vody z filtru má za následek zhoršení jeho funkce.
- Jestli�e patrona není dostateènì èistá, mù�eme pou�ít tlaèítko pro manuální proplach, které
podr�íme max. 2 sek.! Mù�eme pou�ít opakovanì.

závit
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ATLAS FILTRI
Improving water

Zaøízení k èištìní u�itkové i
pitné vody HYDRA RAINMASTER

- Recyklací vody (deš�ové, studnièní apod.) získáte kvalitní u�itkovou vodu s širokým domácím vyu�itím.
- Zámìnou druhé, resp. tøetí patrony získáte zaøízení pro širokospektrou filtraci pitné vody (výbìr patron v
závislosti na po�adovaném stupni filtrace).

HYDRA RAINMASTER TRIO 1" - tøístupòové èištìní
= filtrace vody s dosa�ením nejvyšší kvality èištìní

HYDRA RAINMASTER DUO 1" - dvoustupòové èištìní

Provozní tlak: min. 1,8bar max. 8bar.
Provozní teplota: od +4°C do +45°C

Jedná se o zaøízení k èištìní u�itkové i pitné vody. Skládá se ze samoèistícího filtru a jedné nebo dvou nádob. Podle
osazení nádob filtraèními patronami je mo�né mìnit jejich vyu�ití.
Rozhodnì vìc konzultujte s odborníky.
Samoèistící filtr nabízí jednoduchý zpùsob èištìní filtraèních patron formou zpìtného proplachu. Èetnost proplachù je
závislá na èasovém období, kdy se povrch filtraèní patrony zanese tak, �e dojde k poklesu tlaku na výstupu o 1 bar.
Èištìní probíhá v�dy manuálnì otevøením vypouštìcího ventilu ve spodní èásti filtru. V pøípadì potøeby je mo�né filtr
osadit elektroventilem a èasovým spínaèem, který umo�ní samoèištìní v pøedem naprogramovaných intervalech. V
dalších nádobkách jsou umístìny filtraèní patrony LA (aktivní uhlí) a FA 25 mcr (pouze filtraèní patrona). V pøípadì
zakoupení verze s prázdnou nádobou volte filtraèní patronu dle svých potøeb po konzultaci s našimi pracovníky.

s filtraèními patronami RSH + LA
s filtraèními patronami RSH + prázdná

2.940,-
2.630,-

Mechanicko-chemicko-fyzikální
úprava vody: odstranìní drobných
neèistot, sní�ení zápachu a
zabarvení vody.

1) RSH 50 mikronù
2) LA (aktivní uhlí)

Obsa�ené patrony:

Úprava vody dle specifických
po�adavkù zákazníka: napø.
odstranìní drobných neèistot a
jemných èásteèek (5, 10, 25mcr)

1) RSH 50 mikronù
2) patrona dle vlastního výbìru

Obsa�ené patrony:

HYDRA RAINMASTER DUO 1" cena

Mechanicko-chemicko-fyzikální
úprava vody: odstranìní drobných
neèistot a jemných èásteèek,
sní�ení zápachu a zabarvení vody.

1) RSH 50 mikronù
2) LA (aktivní uhlí)
3) FA (25mikronù)

Obsa�ené patrony:

Úprava vody dle specifických
po�adavkù zákazníka: napø.
odstranìní velmi jemných
èásteèek (5, 10mcr), zmìkèení
vody, demineralizace apod.

1) RSH 50 mikronù
2) FA (25mikronù)
3) patrona dle vlastního výbìru

Obsa�ené patrony:

s filtraèními patronami RSH + FA + LA
s filtraèními patronami RSH + FA + prázdná
s filtraèními patronami RSH + 2x prázdná

3.630,-
3.400,-
3.310,-

HYDRA RAINMASTER TRIO 1" cena

Art.

RA6096172
RA6096173

Art.

RA6095191
RA6095192

Velikost výmìnných patron SENIOR 10" BX

RA6095193

základní maloobchodní ceny bez DPH, ceny v katalogu se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní, aktuální ceny na našem eshopu
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ATLAS FILTRI
Improving water

Návod na montá� a údr�bu HYDRA RAINMASTER

Zaøízení k èištìní u�itkové i
pitné vody HYDRA RAINMASTER

Montá�:

Výmìna filtraèní patrony:

Upozornìní:

Elektroventil s èasovaèem:

- Hydra Rainmaster se montuje naprosto stejným zpùsobem jako všechny filtry firmyAtlas filtri.
- Filtr nenapojujeme na potrubí pøímo, ale prostøednictvím tlakových hadièek, aby nedocházelo k pøenášení tlakù potrubí na
hlavu filtru.
- Hlavu filtru pøipevníme na dr�ák, který je pøíslušenstvím balení a dr�ák pøipevníme na stìnu .
- Do spodní èásti první èásti filtru vešroubujeme vypouštìcí ventil s nástavcem na hadici. K utìsnìní vypouštìcího ventilu
slou�í tìsnìní, které je souèástí balení. Rozhodnì netìsníme aby nedošlo k prasknutí tìla filtru!
- Vypouštìcí ventil uzavøeme.
- Odšroubujeme filtraèní nádoby (jednu nebo dvì) a dovnitø umístíme filtraèní patrony. Filtraèní patrony vsuneme do hlavy
filtru a zatlaèíme tak, abychom pøekonali odpor daný „O“ krou�ky.
- Opìt našroubujeme nádoby a vyzkoušíme tìsnost celého filtru.
- K odšroubování a našroubování nádoby pou�ijeme pøilo�ený montá�ní klíè.
- Odvzdušníme hlavy filtrù odvzdušòovacím šroubem.
- Provedeme zkušební proplach samoèistícího filtru. Otevøeme vypouštìcí ventil, sní�ením tlaku dojde k poklesu filtraèní
patrony, kterou zaène voda proudit opaèným smìrem. Tím dojde k vytlaèení neèistot z povrchu filtru a tyto odteèou
vypouštìcím ventilem. Odtékající vodu chytáme do nádoby, nebo hadicí pøímo do odpadu.
- Proti vysokému tlaku chráníme filtr instalací regulátoru tlaku, proti hydraulickým rázùm antishockem.

- Ka�dá filtraèní patrona má jinou �ivotnost. Proto nebudeme mìnit v�dy všechny patrony souèasnì. Zále�í na jejich �ivotnosti
a míøe zneèištìní.
- Jestli�e je patrona samoèistícího filtru i po proplachu zneèištìná, musíme patronu vymìnit (jedná se o speciální patronu pro
samoèisticí filtry 50 mcr).
- U ostatních patron se øídíme �ivotností nebo mírou zneèištìní.
- Výmìnu filtraèní patrony (typ BX) provedeme po uzavøení pøívodu vody a odvzdušnìní nádoby.
- Montá�ním klíèem, který je pøíslušenstvím výrobku, povolíme prùhlednou nádobu, vyjmeme filtraèní patronu, vlo�íme novou
a opìt filtr smontujeme.
- Odvzdušníme hlavu povolením odvzdušòovacího šroubu.
- Takto postupujeme u ka�dé nádoby.

- K pøipojení pou�ívejte vsuvky s „O“ krou�ky, které jsou v nabídce firmy.
- V pøípadì jiného pøipojení neuznáváme reklamace na netìsnost nebo poškození závitù v hlavì filtru.
- Na demontá�a montá�nádoby filtru pou�ívejte pouze pøilo�ený klíè, jinak hrozí
poškození nebo znièení nádoby filtru.
- Pou�ívejte pouze originální patrony.
- Po instalaci nebo výmìnì filtraèních patron nechejte odtéct vodu, aby došlo k odplavení neèistot vzniklých pøi montá�i nebo
pøi výmìnì patron.

- V pøípadì pou�ití elektroventilu odstraníme z tìla filtru vypouštìcí ventil a na stejné místo vešroubujeme elektroventil s
èasovým spínaèem.
- Pøi nastavování èasovaèe musí být tento odpojen od napìtí!
- Èasovým spínaèem nastavíme èas (hours), který má uplynout mezi jednotlivými proplachy. Má polohy 1-4. 1 = 2 hod., 2 = 4
hod., 3 = 8 hod., 4 = 16 hod. Mù�eme zapnout i více variant souèasnì a èasy se sèítají.
- Druhá hodnota, kterou musíme nastavit je doba po kterou proplach bude trvat (seconds). Opìt má polohy 1-4. 1 = 5 sek., 2 =
10 sek., 3 = 20 sek., 4 = 40 sek. Mù�eme zapnout i více variant souèasnì a èasy se sèítají.
- Poloha zapnuto ON (páèka vlevo), vypnuto OFF (páèka vpravo).
- Èasovaè je osazen dvìma LED kontrolkami. Zelená bliká, jestli�e je èasovaè zapnutý, èervená svítí po dobu proplachu.
- Elekroventil je napájen trafem 230 V/24 V.
- Na vypouštìcí elektroventil upevníme hadici pro odtok vody.
- Jeliko� dochází k nekontrolovanému odtoku vody, vìnujeme pozornost správnému zaústìní odtokové hadice do odpadu,
aby nedošlo k zatopení místnosti! Odtoková hadice nesmí být delší ne�2 m.
- Dejte pozor aby nedošlo ke skøípnutí hadice nebo ucpání odpadu.
- Zhoršení odtoku vody z filtru má za následek zhoršení jeho funkce.
- Jestli�e patrona není dostateènì èistá, mù�eme pou�ít tlaèítko pro manuální proplach, které podr�íme max. 2 sek.! Mù�eme
pou�ít opakovanì.

závit,
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OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Sortiment internetového obchodu www.AKVINASERVIS.cz je distribuován ze skladu v Liberci. Obor vod-topení-plyn-sanita je natolik
obsáhlý a rozvìtvený, �e nemù�eme zajistit ihned kompletní sortiment skladem. Dlouholetá zkušenost naší firmy na trhu nám však
dovoluje operativnì - pru�nì reagovat na Vaše objednávky i v pøípadì, �e se zbo�í právì nenachází na našem skladì.
Ceny uvedené v internetovém obchodu www.AKVINASERVIS.cz jsou bez DPH.

V pøípadì, �e je objednané zbo�í na našem skladì, provádíme expedici objednávky v prùbìhu 1 - 3 pracovních dnù ode dne potvrzení Vaší
objednávky. Ostatní neskladové zbo�í dodáváme v termínu 3 a� 14 pracovních dnù dle dodacích termínu našich dodavatelù. Aktuální
skladový stav zbo�í Vám potvrdíme telefonicky. Máte-li zájem o dodání zbo�í v závazném termínu, spojte se s pracovníky pøíjmu
objednávek na èísle +420 774 722 360. Dostanete pøesnou informaci o stavu skladových zásob a v pøípadì potøeby bude Vámi
po�adované zbo�í rezervováno.

Zbo�í z jedné objednávky nemusí být dopravováno v jedné dodávce. Dojde-li èásteènou nebo postupnou dodávkou k rùstu nákladù na
balné a dopravu úètovaných objednateli, je tato mo�ná jen po pøedchozím souhlasu objednatele. Doprava mù�e být øešena buï balíkem
PPLnebo pøímo naší vlastní dopravou.

Provozovatelé internetového obchodu www.akvinaservis.cz si vyhrazují právo cenu dopravy upravovat dle momentální potøeby a pøi
pøípadných zmìnách cen dopravcù a pøepravních slu�eb. Závazná cena za dopravu je cena uvedená v potvrzení objednávky zákazníkovi.

Zbo�í do 4 200,- bez DPH - za první balík do 28 kg úètujeme 135,- Kè bez DPH , za ka�dý další balík do 28kg úètujeme 80,-Kè bez DPH
Zbo�í nad 4 200,- bez DPH - za první balík do 28kg dopravné zdarma , za ka�dý další balík úètujeme dopravné pouze 25,- Kè bez DPH

Zbo�í zaslané dodavatelem odbìrateli pøepravní slu�bou PPL - tel: 840 775 775, rozvá�ka v pracovní dobu do druhého dne, v
pøípadì nepøítomnosti zanechá dopravce vzkaz a telefonní èíslo, kde se lze domluvit na dodání.

- platí se hotovì pøepravci nebo poštì pøi pøedání zbo�í. Èástku (peníze), plnou kupní cenu, pøedáte dopravci-øidièi, ten Vám
vydá stvrzenku o zaplacení (faktura-daòový doklad je pøibalen v balíku)

- zbo�í lze zaplatit bì�ným pøíkazem k úhradì u libovolné banky

Pokud je zbo�í skladem je obvyklá dodací lhùta u tohoto druhu zbo�í od 1 do 3 pracovních dnù, v ostatních pøípadech jej obdr�íte zpravidla
do 4 pracovních dnù. V pøípadì, �e by mìla být dodací lhùta delší, budeme Vás o tom informovat. Pokud potøebujete ještì pøed podáním
objednávky vìdìt pøesný termín dodání konkrétního zbo�í, prosím kontaktujte nás.

Dle dále uvedených podmínek mù�e být cena navýšena o poplatek za balné a poštovné.
Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktùm a nezahrnují související dekorace, plnìní nebo doplòky. Nìkteré obrázky
sortimentu mù�ou být pouze ilustrativní. Ceny v internetovém obchodu mohou být mìnìny bez pøedchozího upozornìní. Závaznou cenou
se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobnì zaslaném potvrzení objednávky.
Veškeré zbo�í je dodáváno s fakturou-daòovým dokladem. Zbo�í zùstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její èást v tìchto pøípadech:
- zbo�í se ji�nevyrábí nebo nedodává
- zmìnila se výrazným zpùsobem cena
V pøípadì, �e tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodlenì kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další
postup (náhrada objednaného zbo�í jiným, zrušení objednávky, atp.).
Objednávku lze zrušit bez udání dùvodu a jakýchkoliv sankcí pouze pøed odesláním zbo�í. V jiném pøípadì mù�e provozovatel po�adovat
úhradu vzniklých nákladù.

Provozovatel prohlašuje, �e veškeré osobní údaje jsou dùvìrné, budou pou�ity pouze pro interní potøebu firmy AKVINA SERVIS s. r. o., a
nebudou zveøejnìny, poskytnuty tøetí osobì èi nijak zneu�ity. Osobní informace jsou shroma�dovány z obchodních, logistických,
statistických a marketingových dùvodù.
Pøi nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje øídit Zákonem è.101/2000 Sb. O ochranì osobních údajù. Pokud nastane
obchodní pøípad, kdy je nutné pøedat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, �e tyto informace pøedá a� po
pøedchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není mo�né jakékoliv informace osobního charakteru pøedávat.
Zákazník vyu�íváním slu�eb internetového eshopu dává souhlas ke shroma�dováním osobních údajù. Pøi registraci jsou po�adovány
základní informace zákazníka, které se dále doplòují pøi provedení objednávky. Zákazník má právo za�ádat o vymazání osobních údajù z
databáze (zrušení registrace).

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znìní uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky
kupujícím a jsou platné a závazné výluènì fyzické osoby a vztahy øídící se obèanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto
p o d m í n k y n e v z t a h u j í , n e b o � t y t o s e ø í d í u s t a n o v e n í m § 4 0 9 a n á s l . o b c h o d n í h o z á k o n í k u .

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad pøijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znìní platném v den
odeslání objednávky, jako� i v tento den platnou cenu objednaného zbo�í, vèetnì pøepravného èi poštovného uvedenou v katalogu
internetového eshopu , nebylo-li v konkrétním pøípadì prokazatelnì dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelnì
vázán.

Termíny dodání

Expedice zbo�í, zpùsob dopravy

Ceník dopravného (poštovného) vè. balného

Zpùsob platby

Dodací lhùty

Ceny zbo�í

Bezpeènost a ochrana informací

Závìreèná ustanovení

Dobírkou

Pøevodem z úètu
Hotovì pøi osobním odbìru

www.ppl.cz

Zrušení objednávky ze strany provozovatele
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REKLAMAÈNÍ ØÁD

Internetový obchod firmy AKVINA SERVIS, klade na reklamaèní øízení nadstandardní dùraz. Sna�íme se o to, aby v pøípadì, �e budete
muset výrobek reklamovat, bylo vše vyøízeno k Vaší spokojenosti, v souladu se zákony ÈR.

Agendu reklamací, vrácení zbo�í, jeho posuzování a jednání o náhradních øešeních má v kompetenci:
pan Jiøí Blaška, MT.: 774 722 366, ).

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zbo�í prodané prostøednictvím svých internetových obchodù garanci vrácení
penìz po dobu 14-ti dnù od zakoupení zbo�í, dle zákona 367/2000 Sb. v pøípadì, �e kupní smlouva byla uzavøena za pou�ití prostøedkù
komunikace na dálku . Toto neplatí v pøípadì, �e zákazník zbo�í kupuje osobnì na poboèce .

V pøípadì, �e tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodlenì kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další
postup (náhrada objednaného zbo�í jiným, zrušení objednávky, atp.).
Po obdr�ení a zkontrolování vráceného zbo�í Vám bude obratem zaslána zpìt èástka odpovídající prodejní cenì zbo�í na Váš úèet,
nejpozdìji ve lhùtì 30-ti dnù.Èíslo úètu uveïtì v prùvodním dopise nebo sdìlte telefonicky nebo emailem.
Zákonné vrácení zbo�í ve lhùtì 14 dnù se NETÝKÁ osob jednajících v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti.

Reklamaèní øád se vztahuje na zbo�í, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu AKVINA SERVIS s.r.o., Bosenská
556/25 ,460 01 LIBEREC I,

Reklamace zbo�í a slu�eb se øídí obèanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotøebitele.

Záruèní doba výrobku zaèíná bì�et ode dne pøevzetí zbo�í kupujícím. Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruèní lhùtì byla
bezplatnì, vèas a øádnì odstranìna. Reklamace vèetnì odstranìní vady musí být vyøízena bez zbyteèného odkladu ve lhùtì stanovené
zákonem, tj. nejpozdìji do 30 dnù od pøevzetí zásilky, pokud se prodávající se spotøebitelem písemnì oboustrannì nedohodne na lhùtì
delší.
Zákazník mù�e �ádat o výmìnu vìci nebo vrácení penìz v pøípadì �e jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemù�e vìc øádnì u�ívat z
dùvodu, �e se u vìci opìtovnì vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 rùzné uznané závady nebo je zbo�í uznáno neopravitelným
autorizovaným servisem. V obou pøípadech je nutno s reklamovanou vìcí pøedlo�it doklad o nákupu, záruèní list reklamovaného výrobku,
èitelné a kompletní opravné listy k výrobku z pøedchozích reklamací.
Pøi zjištìní závady, kterou bude kupující pova�ovat za reklamaci nejprve kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky pro urychlení
vyøízení reklamace. Po telefonické dohodì na dalším spoleèném postupu vyplní kupující Reklamaèní list. Reklamaèní list musí obsahovat:
datum dodání zbo�í, název výrobku, reklamované mno�ství, popis závady. Reklamaèní list pøilo�te spolu s kopií dokladu o zaplacení ke
zbo�í a zbo�í zašlete na adresu prodávajícího bì�ným balíkem popøípadì zbo�í doruète osobnì.Prodávající se k reklamaci vyjádøí co
nejdøíve ode dne jejího obdr�ení.
Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruèní list výrobku), je V�DY nejrychlejším zpùsobem zaslání vadného výrobku pøímo do
servisu. V ostatních pøípadech vadné zbo�í zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu naší prodejny.
Záruèní list mù�e být v nìkterých pøípadech (hlavnì, pokud je zabalen v originálním balení s výrobkem) odeslán nepotvrzený. Máte
mo�nost jej buïto zaslat poštou na naši adresu k potvrzení nebo tak uèinit v pøípadì, �e nastane dùvod k reklamaci. Záruka je platná a
úèinná od data na dokladu o nákupu.
V pøípadì, �e nastane dùvod k reklamaci a nejste si správným postupem jisti, radìji v�dy konzultujte optimální kroky s našim reklamaèním
oddìlením.

Seznámení s øádem stvrzuje zákazník podpisem pøíjmového dokladu nebo faktury.

Pøi pøevzetí zásilky v�dy ještì za pøítomnosti pøepravce-
øidièe se pøesvìdète, �e obal zásilky není poškozený (výraznì promáèknutý, roztrhaný, rozmoèený, zásadnì porušena balící
páska,deformace rohù balíku). Pokud tomu tak je ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepøebírejte.

èi se pokoušet uplatnit škodu zpùsobenou pøepravou!

blaskajiri@akvinaservis.cz

Vrácení zbo�í (odstoupení od kupní smlouvy):

Reklamaèní øád:

Pøevzetí zbo�í ( pøevzetí zásilky od pøepravní spoleènosti):

kettnerjaroslav@akvinaservis.cz

reklamace@ppl.cz

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdr�eného zbo�í.

V pøípadì poškození kupující nepøevezme zásilku od dopravce vùbec a telefonicky èi emailem na adrese:
nahlásí tuto skuteènost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není

�ádný problém zapsán, tak pozdìjší reklamace nebude uznána, proto�e se má za to, �e zbo�í bylo dodáno v poøádku a k
fyzickému poškození došlo a� po øádném pøedání zásilky. V pøípadì jiného problému, ne� fyzického poškození, øeší všechny
podnìty ve standardním zákonném rámci reklamaèní oddìlení.
Bez protokolu o poškození zásilky nelze poškozenou zásilku reklamovat
Dopravní spoleènost PPL umo�òuje okam�ité oznámení poškozených zásilek na tel.: 840 775 775 a emailu:

Podmínky vrácení penìz:

· zbo�í musí být naprosto neporušené, neponièené, nepou�ité a schopné dalšího prodeje

· k zásilce musí být pøilo�en daòový doklad, který Vám byl zaslán spoleènì se zbo�ím

· zbo�í odeslat bì�ným balíkem, popø. osobnì doruèit na adresu provozovatele e-shopu

· zákazník musí doruèit zásilku do 14 dnù od obdr�ení zbo�í zpìt na naši adresu

V pøípadì vracení zbo�í NEPOSÍLEJTE ZBO�Í NADOBÍRKU Dobírky nepøebíráme !


