
Παρουσίαση Προϊόντων

ΦΙΛΤOΘΗΚΕΣ ΝΕΡΟΥ



Functional Drinks

Φιλτροθήκη Κάτω Πάγκου PF-HPB12

Συνδέεται κάτω από το πάγκο της κουζίνας σε 
σειρά στο κρύο νερό της βρύσης.. Δέχεται το 
99% των φίλτρων του εμπορίου. 

Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους δεν έχουν 
χώρο πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ή δεν 
θέλουν να φαίνεται η συσκευή. Ανοίγωντας τη 
βρύση, το νερό θα είναι πάντα φιλτραρισμένο. 

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, θα 
έχετε ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται μόνο ένα φίλτρο

https://poseidonfilter.gr/FHPR12-HP1/el/


Functional Drinks

Διπλή Φιλτροθήκη Κάτω Πάγκου  TWIN

Συνδέεται κάτω από το πάγκο της κουζίνας σε 
σειρά στο κρύο νερό της βρύσης.. Δέχεται το 
99% των φίλτρων του εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους δεν έχουν 
χώρο πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ή δεν 
θέλουν να φαίνεται η συσκευή. Ανοίγωντας τη 
βρύση, το νερό θα είναι πάντα φιλτραρισμένο. 

Μπορούμε να συνδυάσουμε 2 φίλτρα νερού, 
ανάλογα με τις ανάγκες μας, πραγματοποιώντας 
έτσι καλύτερη φίλτρανση.

Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικό από εμάς, θα έχετε 
ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση
6) Συνδυασμός φίλτρων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

https://poseidonfilter.gr/double-filter-housing/el/


Φιλτροθήκη Κεντρικής Παροχής PF-HPTFC

Συνδέεται 

τη

 σε σειρά στο 
κρύο νερό. Δέχεται το 99% των φίλτρων του 
εμπορίου. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για την αφαίρεση των 
ιζημάτων από όλη την εγκατάσταση του σπιτιού. 
Το νερό θα είναι πάντα φιλτραρισμένο σε όλο το 
δίκτιο μας. 
Μπορούμε να συνδυάσουμε 2 φίλτρα νερού, 
ανάλογα με τις ανάγκες μας, πραγματοποιώντας 
έτσι καλύτερη φίλτρανση.
Η συσκευή έχει 2 χρόνια πραγματική εγγύηση 
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο που 
θα αγοράζετε το ανταλλακτικά από εμάς, θα έχετε 
ένα χρόνο επιπλέον εγγύηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Δέχεται το 99% των φίλτρων
του εμπορίου
2) Τοποθέτηση κάτω από το πάγκο
3) Χαμηλό κόστος αγοράς
4) Πιστοποιήσεις
5) 2 χρόνια πραγματική εγγύηση

Η συσκευή διατίθεται σε μέγεθος 10" και 5". Οι 
συνδέσεις είναι μεταλλικές για μέγιστη αντοχή και 
διατίθεται σε 1/2",3/4" & 1".
Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 35C.
Μέγιστη πίεση λειτουρίας 8Bar.
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