
 

 

 
 

 
Αθήνα, 27/06/19, 
Προς:  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟYΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

 

Σύστημα φίλτρανσης νερού άνω πάγκου 

 
 

 
 

 Eμπεριέχει block ενεργού άνθρακα από καρύδα που συγκρατεί το χλώριο κατά 99,90& 

 Συγκρατεί ιζήματα μέχρι 0,5 micron 

 Αφαιρεί βακτήρια και κύστες κατά 99,9999% 

 Αφαιρεί πτητικές οργανικές ενώσεις, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, βαρέα μέταλλα (π.χ. 

μόλυβδος, νικέλιο, ψευδάργυρος), τριαλογομεθάνια (πχ χλωροφόρμιο, βενζόλιο) κατά 

99,90%  

 Πιστοποιημένη τεχνολογία κατά NSF 42. Ελεγμένο κατά τα πρότυπα NSF 42 και 53 από την 

Envirotek Laboratories INC, USA. 

 Επιτρέπει τη διέλευση ωφέλιμων για τον οργανισμό στοιχείων (π.χ. ασβέστιο, μαγνήσιο) 

 



 

 

 

 Άφθονο υγιεινό νερό  από τη βρύση του σπιτιού σας 

 Καθαρό νερό για πόση, πλύσιμο φρούτων/ λαχανικών, μαγείρεμα  

 Χωρίς κόστη λειτουργίας (δεν απαιτείται ρεύμα) 

 Φιλικό στο περιβάλλον  

 

                                                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

ΜΕ ΦΠΑ 

 Παροχή συσκευής οικιακού φίλτρου καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας ΔΩΡΕΑΝ 

 Τεχνική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας ΔΩΡΕΑΝ 

 Εργασία για την τοποθέτηση του συστήματος οικιακού φίλτρου (πρώτη 

επίσκεψη) 
ΔΩΡΕΑΝ 

 Εργασία για την αντικατάσταση του οικιακού φίλτρου ΔΩΡΕΑΝ 

 Κόστος ανταλλακτικού φίλτρου νερού (κάθε 6μήνες) 47 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Πίεση 10 - 125 Psi 

Θερμοκρασία 5-30 °C 

Ph 5,5 – 9,5 

Ροή 2,42 λίτρα / λεπτό 

Δυνατότητα φίλτρανσης 2.840 λίτρα 

Διαστάσεις βάσης φίλτρου Ύψος: 34εκ | Διάμετρος: 12,5εκ 

Μέγιστη διάρκεια ζωής 6 μήνες 

 

Το φίλτρο κατασκευάζεται στην Αγγλία από την KLT Filtration ltd.  

 

Γιατί να επιλέξετε τη Rainbow Waters®; 

 Είναι η εταιρία που όλοι γνωρίζουμε στο χώρο του νερού από το 1999. Εστιάζει στον τομέα 

της ποιότητας στα προϊόντα νερού που παρέχει και είναι πιστοποιημένη με ISO και HACCP 

από το 2005. 

 Είναι η εταιρεία που έδωσε τη δυνατότητα εγκατάστασης φίλτρου σε κάθε σπίτι, για να 

καταναλώνει καθαρό, υγιεινό νερό από τη βρύση του. Με την είσοδό της και σε αυτόν τον 

τομέα, το 2009, διαμόρφωσε μια νέα οικονομική πολιτική, καθώς έως τότε η εγκατάσταση 

φίλτρου, σήμαινε να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία. 

 Ο τεχνικός της Rainbow Waters® έρχεται στο σπίτι σας και τοποθετεί δωρεάν το φίλτρο. 

 Σας παρέχει δωρεάν τη συσκευή του φίλτρου. Εσείς αγοράζετε μόνο  το ανταλλακτικό 

φίλτρο. 

 Κάθε 6 μήνες  σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή του φίλτρου και σας 

επισκέπτεται δωρεάν για να κάνει την αντικατάσταση. 

 



 

 

 

Ζητήστε να ενημερωθείτε για όλη τη γκάμα των προϊόντων μας! 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

Με εκτίμηση, 

Ματζουράνης Γεώργιος 
Sales Coordinator 
 
Τ. 211 1809233/6981132553  
E. g.matzouranis@RainbowWaters.gr 
 

 

 
 
T.   210 8000 488 / 801 11 34 34 34          

F.   210 800 33 62                                               

E.   info@RainbowWaters.gr                               

U.   www.RainbowWaters.gr     
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