
 

 

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

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας παραθέτουμε την οικονομική μας προσφορά 
για την παροχή Συστήματος οικιακού φίλτρου νερού στο χώρο σας καθώς επίσης και μια συνοπτική 
περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου φίλτρου αλλά και της εξυπηρέτησης 
που δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ CS-FF ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 Είναι επώνυμα καθώς κατασκευάζονται από τη γνωστή εταιρεία 3Μ, μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες κατασκευής φίλτρων στον κόσμο. 

 Δοκιμασμένα και πιστοποιημένα από το Εθνικό Ίδρυμα Υγιεινής των ΗΠΑ (NSF) κατά το 

πρότυπο NSF/ANSI 42, για την αφαίρεση γεύσης και οσμής χλωρίου από το νερό σε ποσοστό 

74.8%. 

 Διαθέτουν πολλαπλά στάδια φίλτρανσης. 

 Συγκρατούν τυχόν αιωρούμενα σωματίδια, όπως σκουριά, χώμα, βρωμιά μεγέθους έως 5μικρά 

(5 εκατομμυριοστά του μέτρου). 

 Επιτρέπουν την κατανάλωση των ευεργετικών ιχνοστοιχείων που περιέχονται στο νερό, όπως το 

μαγνήσιο και το ασβέστιο. 

 Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, από το εξειδικευμένο 

προσωπικό μας,  κάτω από το νεροχύτη, χωρίς να φαίνονται, χωρίς 

τρυπήματα ή ξεχωριστή βρύση. 

 Χωρίς κίνδυνο διαρροών, καθώς διαθέτουν βαλβίδα παύσεως ροής. 

 Αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 6 μήνες, από τους τεχνικούς μας, 

κατόπιν συνεννόησης, χωρίς χρέωση εργασίας. 

 Ανεπαίσθητη αλλαγή του ρυθμού ροής της βρύσης. 

 

 

 
Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε πόσιμο νερό, μικροβιολογικά ασφαλές. 

Τα επιβλαβή στοιχεία που απομακρύνουν τα φίλτρα δεν υπάρχουν πάντα στο πόσιμο νερό. 

 



 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RAINBOW WATERS 

 Εξειδικευμένη εμπειρία - Φροντίδα 
Από την ίδρυσή μας το 1999,  εξειδικευόμαστε σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν 
καθαρό, ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό. Μέσα από την ποιότητα των προϊόντων μας αλλά 
και την τεχνογνωσία και αφοσίωση των ανθρώπων μας, μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ότι 
θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας, καθ ‘ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας ικανοποιώντας 
όλες σας τις ανάγκες. 
 

 Πιστοποιήσεις 
Η Rainbow Waters® έχει πιστοποιηθεί για όλα τα στάδια παροχής των προϊόντων και 
υπηρεσιών της καλύπτοντας  τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας ISO 9001, ISO 
22000 για τα εξής αντικείμενα: 

o ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 
o ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
o ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 

 
 Αξιοπιστία και αμεσότητα εξυπηρέτησης 

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο και αρτιότερο δίκτυο διανομής (5 υποκαταστήματα, 350 
ανθρώπους, 75 φορτηγά αυτοκίνητα) προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να 
καλύψουμε και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σας (έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση των 
προϊόντων μας, τεχνική κάλυψη, υγειονομική συντήρηση κ.λπ.). 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

ΜΕ ΦΠΑ 

 Παροχή κεφαλής συστήματος οικιακού φίλτρου καθ’ όλη τη διάρκεια 
συνεργασίας (δεν περιλαμβάνει το φίλτρο) 

ΔΩΡΕΑΝ 

 Τεχνική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας ΔΩΡΕΑΝ 

 Εργασία για την τοποθέτηση του συστήματος οικιακού φίλτρου (πρώτη 
επίσκεψη)ΑΠΟ 25,00€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

 Εργασία για την αντικατάσταση του οικιακού φίλτρου ΔΩΡΕΑΝ 

 Φίλτρο νερού, CS-FF της 3Μ ΑΠΟ 79,51€ 66,92 

 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ . 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε. 

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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