
itate pentru SÃNÃTATE!

Campanie de informare și conștientizare a importanței de a ști ce sursă folsim pentru apa de băut 
(robinet sau PET) respectiv a impactului acesteia asupra sănătății noastre. 

Apa este esenţială pentru sănătate!
Putem să trăim fără alimente o lună, însă fără apă doar o 
săptămână. Aceasta reprezintă aproximativ 70% din corpul uman 
și este vitală pentru multe din funcţiile organismului nostru.

Care sunt avantajele consumului de apa?

Consumul de apă crește eficiența sistemului imunitar.
Toată lumea răcește. Durata și intensitatea perioadelor de 
răceală diferă însă de la o persoană la alta, datorită imunității și 
modului în care organismul luptă împotriva microorganismelor. 
Sistemul imunitar este cel care ne apără de orice atac venit din 
partea microbilor și diferitelor organisme infecțioase, fie că 
este vorba despre germeni, bacterii, virusuri sau paraziți. De 
aceea este foarte importat să ne hidratăm corespunzător;

Apa ajută la scăderea riscului de a face accident vascular 
cerebral, prevenind obstrucția arterelor;

Apa este principalul solvent al alimentelor, vitaminelor. 
Organismul o folosește pentru disoluția hranei în mici particule 
dar și pentru metabolizarea și asimilarea ei.

Apa este principalul lubrifiant al articulaţiilor. În plus, este o 
parte importantă de la nivelul discului intervertebral, cea care 
ajută la amortizarea şocurilor în timpul mersului.

Apa creşte eficienţa efortului fizic şi intelectual. Când muşchii, 
la fel ca şi creierul, nu au suficientă apă, nu funţionează la 
parametri optimi.

Sănătatea noastră depinde de CALITATEA APEI pe care o bem! 
Tu ști ce apă bei?

De cele mai multe ori, preferăm apa îmbuteliată, deoarece ne face să ne 
simțim mai siguri în legatură cu calitatea sa. Însă, conform studiilor din 
ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că apa îmbuteliată nu are nivelul de 
calitate pretins de producători şi în unele cazuri, nu este cu nimic mai 
bună pentru organismul uman decât apa de la robinet. Dacă apa este 
îmbuteliată în sticle de plastic (PET-uri) și depozitată la temperaturi 
ridicate aceasta se transformă într-o adevarată otravă, având o mare 
concentrație de susbstanțe toxice (cum ar fi bisfenol A), și bacterii nocive, 
acest lucru afectând iremediabil sănătatea noastră.



Ce alternativă avem?

Apa de la robinet, livrată de Compania de Apă a orașului NU ar trebui să conțină 
impurități, germeni, bacterii, respectiv doar un conținut minim de nitrați, clor și 
calcar. Însă datorită rețelelor de transport a apei de la sursă și până la robinet 
consumăm, cu sau fără voia noastră, cantități mari din ''adaosurile'' menționate 
mai sus. O soluţie eficientă pentru a avea în mod constant o apă curată şi sigură 
pentru băut şi gătit sunt sistemele de filtrare produse de Valrom.

Ce este apa filtrată ?

În prezent avem opțiunea de a avea, fără efort, apă plată și sigură la robinetul de 
acasă.
În funcție de problemele cu care ne confuntăm putem alege de la variante simple 
de sisteme de filtrare și tratare, care rețin din apa de băut suspensii solide sau 
materii sedimentabile precum rugina și nisipul, până la sisteme complexe care 
elimină sau neutralizează virușii și bacteriile dar și alți compuși periculoși pentru 
sănătate.

Alegand apa filtrata în locul apei îmbuteliate, te vei bucura de:

» Siguranța calității apei pe care o consumi.
Sistemele și filtrele aquaPur, alese în funcție de problemele semnalate în 
buletinele de analiză ale apei de consum, redau apei caracteristicile native. 
Sistemele sunt ușor de montat și de întreținut. Din acest moment stă în puterea ta 
să ai o apă sănătoasă alegând să schimbi la timp cartușele filtrante.

» Economie
Costurile apei filtrate sunt semnificativ reduse comparativ cu apa îmbuteliată, 
investiția amortizându-se în scurt timp.
O familie de 4 persoane care consumă apă îmbuteliată 2l/zi/persoană, cheltuiește 
în 5 ani aproximativ 17.500 lei.
Costul unui sistem PUR 3UF + consumabile + apa de la rețeaua publică pe o 
perioadă de 5 ani = 2.200 lei.
Economie de 15.300 lei în 5 ani.

» Sănătate și ecologie
O natură mai curată fără sticle din materiale plastice (mai puțin cu 7.300 PET-uri).

» Confort
Efortul de întreținere/schimbare cartușe într-un sistem de filtrare este mult mai mic 
comparativ cu efortul de a transporta zilnic apa îmbuteliată necesară consumului 
(aproximativ 14 tone).

* calculele au fost realizate luând în considerare consumul mediu de apă îmbuteliată comparativ cu apa 
filtrată al unei familii de 4 persoane ce folosește un sistem PUR 3 UF, pe o perioadă de 5 ani.

Serviciile oferite de Valrom

» Analize fizico-chimice ale apei în laboratorul Valrom.
» Interpretare analize.
» Suport în alegerea sistemului de filtrare/tratare necesar.
» Suport la montaj și punere în funcțiune pentru sistemele de filtrare/tratare.



Consumabile:

Parametri de lucru:
Presiune: 2 - 4 bari
Temperatura apei: 2° - 300 C

Caracteristici:
Material pahar: SAN albastru opac
Material capac: PP ranforsată cu talc
Etanșare: inel O din EPDM
Fitinguri: POM Cod

Set 2 cartușe filtrante 10” PUR2 AQUA07000810002

Sistem filtrare PUR 2
Utilizat pentru îmbunătățirea calității și siguranței apei de băut din punct de vedere organoleptic 
și al impurităților.

Tip 
[inch]

L x l x h
[mm]

Ambalare
[buc./palet]

Cod

  10” 270 x 120 x 325 57 AQUA03220211020

Utilizare:
Filtrează impurități precum nămol, nisip,  
rugină și reduce gustul și mirosul de clor al 
apei din rețelele publice de alimentare.
• prima treaptă de filtrare mecanică 

reține particule mai mari de 1 μm;
• a doua treaptă de tratare cu carbune  

activ bloc îmbunătățește gustul și  
mirosul apei.

Conceput pentru a fi montat la punctul de 
consum, sub chiuvetă.

Atenție!
• Recomandat NUMAI pentru circuitele 

de alimentare cu apă rece.
• Proiectat pentru a fi montat în  

incinte protejate de îngheț și temperaturi  
excesive.

• Unde apa este nesigură din punct de 
vedere microbiologic sau unde calitatea 
apei este necunoscută, este necesară o 
analiză a apei precum și dezinfectarea 
instalației și a sursei de apă. În această 
situație se recomandă contactarea unui 
specialist.

• Pentru instalare citiți instrucțiunile de 
montaj.

Sistemul se livrează cu:

2

        Cartuş filtrant  
        cărbune activ bloc 
       

Cartuș de unică
folosință.
Durata de utilizare: 
3-6 luni, în funcție de 
calitatea apei.

2

1

       Cartuş filtrant 
       PP expandată 1 μm

Cartuș de unică
folosință.
Durata de utilizare: 
1-3 luni, în funcție de 
calitatea apei.

1

Cheie Tuburi
alimentare

Baterie 
PUR 2

Cartușe 
filtrante

Piesa de branșare cu 
robinet de izolare



Sistemul se livrează cu:

Consumabile:

Parametri de lucru:
Presiune: 2 - 4 bari
Temperatura apei: 2° - 300 C

Caracteristici:
Material pahar: SAN, albastru opac
Material capac: PP ranforsată cu talc
Etanșare: inel O din EPDM
Fitinguri: POM.

Tip 
[inch]

L x l x h
[mm]

Ambalare
[buc./palet]

Cod

  10” 390 x 122 x 325 36 AQUA03320311020

Cod
Set 3 cartușe filtrante 10” PUR 3 / Osmoză inversă AQUA07000810003

Sistem filtrare PUR 3
Utilizat pentru îmbunătățirea calității și siguranței apei de băut din punct de vedere organoleptic 
și al impurităților.

       Cartuş filtrant 
       PP expandată 1 μm

Cartuș de unică 
folosință.
Durata de utilizare: 
1-3 luni, în funcție de 
calitatea apei.

Cheie Tuburi 
alimentare

Baterie 
PUR 3

        Cartuş filtrant  
        cărbune activ bloc 
        10 μm

Cartuș de unică
folosință.
Durata de utilizare: 
3-6 luni, în funcție de 
calitatea apei.

        Cartuş filtrant     
        cărbune activ 
        granular

Cartuș de unică
folosință.
Durata de utilizare: 
3-6 luni, în funcție de 
calitatea apei.

Cartușe 
filtrante

Utilizare:
Îmbunătățește calitatea apei provenită din 
rețelele publice.
• prima treaptă de tratare cu cărbune  

activ bloc are dublu rol: de a reduce 
gustul şi mirosul de clor şi de a filtra  
mecanic particule mai mari de 10 μm;     

• a doua treaptă de tratare cu cărbune  
activ granular reprezintă etapa finală de  
îmbunătăţire a gustului şi mirosului;

• treapta a treia reţine particule mai mari 
de 1 μm.

Conceput pentru a fi montat la punctul de 
consum, sub chiuvetă.    

Atenție!
• Recomandat NUMAI pentru circuitele 

de alimentare cu apă rece.
• Proiectat pentru a fi montat în incinte 

protejate de îngheț, temperaturi excesive.
• Unde apa este nesigură din punct de 

vedere microbiologic sau unde calitatea 
apei este necunoscută, este necesară o 
analiză a apei precum și dezinfectarea 
instalației și a sursei de apă. În această 
situație se recomandă contactarea unui 
specialist.

• Pentru instalare citiți instrucțiunile de 
montaj.

1

1

2

2

3

3

Piesa de branșare cu 
robinet de izolare



Consumabile:

Parametri de lucru:
Presiune: 2 - 4 bari
Temperatura apei: 2° - 300 C

Caracteristici:
Material pahar: SAN albastru opac
Material capac: PP ranforsată cu talc
Etanșare: inel O din EPDM
Fitinguri: POM

Cod
Cartuş antibacterian membrană UltraFiltrare AQUA08000010001
Cartuş filtrant cărbune activ bloc AQUA07010410000
Cartuş filtrant PP expandată 1 μm AQUA07000110001

Sistem filtrare PUR 3 UF
Oferă siguranță și protecție microbiologică. 
Are capacitatea de a reține bacterii precum E.coli, Sallmonela, Pseudomonas aeruginosa.

Utilizare:
Pentru tratarea apei de puț și a celei provenite 
din rețelele publice de alimentare. 
• prima treaptă reţine particule mai mari 

de 1 μm precum rugina, nisip, nămol și 
alte sedimente care se regăsesc în apă;

• a doua treaptă de tratare cu cărbune  
activ bloc are rolul de a reduce gustul şi  
mirosul de clor;  

• a treia treaptă cu membrană  
UltraFiltrare elimină din apă bacteriile 
precum E.coli, Salmonella, Pseudomonas 
aeruginosa și cele mai fine particule de  
rugină, nisip, nămol etc. Reține  particule cu  
dimensiuni mai mari de 0,1 μm.

Nu influențează conținutul de săruri și  
minerale din apă.
Conceput pentru a fi montat la punctul de 
consum, sub chiuvetă. 

Atenție!
• Recomandat NUMAI pentru circuitele 

de alimentare cu apă rece.
• Proiectat pentru a fi montat în incinte 

protejate de îngheț, temperaturi excesive.
• Unde sursa de apa este nesigură 

din punct de vedere microbiologic,  
periodic este recomandată dezinfectarea  
sursei, instalației dar și a sistemului PUR 
3 UF. În această situație se recomandă  
contactarea unui specialist.

• Pentru instalare citiți instrucțiunile de 
montaj.

Tip 
[inch]

L x l x h
[mm]

Ambalare
[buc./palet]

Cod

  10” 390 x 122 x 325 36 AQUA04320411020

       Cartuş filtrant PP 
       expandată 1 μm

Cartuș de unică folosință.
Durata de utilizare:  
1-3 luni, în funcție de 
calitatea apei.

       Cartuş antibacterian  
       membrană UltraFiltrare          
       0,01  - 0,1 μm

Cartuș lavabil.
Durata de utilizare: 
24 luni, în funcție de 
calitatea apei.

       Cartuş filtrant cărbune
       activ bloc

Cartuș de unică folosință.
Durata de utilizare:  
3-6 luni, în funcție de 
calitatea apei.

2

2

3

3

1

1

Sistemul se livrează cu:

Cheie Tuburi 
alimentare

Baterie 
PUR 3 UF

Cartușe 
filtrante

Piesa de branșare cu 
robinet de izolare



BUCUREȘTI
Bd. Preciziei nr. 28, sectorul 6

Tel: 021-317.38.00, Fax: 0372-899-445
office@valrom.ro

www.valrom.ro

www.aqua-pur.ro


