
ȘTII CARE ESTE PAHARUL
  CU APĂ CONTAMINATĂ ?

 Acest lucru se întâmplă din cauză c  unele dintre ă
cele mai dăunătoare substanțe care contaminează 
apa , astfel încât nici nu știi că sunt sunt invizibile
prezente în apa pe care o consumi!

Sănătatea noastră depinde deSănătatea noastră depinde de
CALITATEA APEI pe care o bem!CALITATEA APEI pe care o bem!
Sănătatea noastră depinde de
CALITATEA APEI pe care o bem!

NU poți face diferența ?

Apa de la robinet  provenită  din sistemul public de 

alimentare , NU ar trebui să conțină impurități  (nisip, 

rugină etc.)  și nici  gust și miros de   clor. 

Însă, din cauza rețelelor   de transport  î  nvechite de la 

sursă și până la robinet  , respectiv a utilizării clorului 

pentru dezinfecția apei , consumăm ,  cu sau fără voia 

noastră,  cantități mari din ’’adaosurile’’ menționate 

mai sus.

Care este cea mai bună apă?
Apa de la robinet filtrată și tratată sau apa îmbuteliată?

Apa îmbuteliată. 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*. Din contră, dacă apa este 

îmbuteliată în sticle de plastic (PET-uri) și depozitată 

la temperaturi ridicate aceasta se transformă într-o 

adevărată otravă, având o mare concentrație de 

susbstanțe toxice (cum ar fi bisfenol A**), respectiv 

bacterii nocive.

Opţiunea pentru apa la PET pare să decurgă parţial 

din obişnuinţă şi comoditate, mai degrabă decât din 

calitatea acestui produs.

*  studiu publicat pe www.banthebottle.net

** studiu realizat de cercetătorii de la Harvard School of Public Health

www.hsph.harvard.edu

Alegând APA FILTRATĂ
în locul apei îmbuteliate,
protejezi mediul şi clima!

95%
REDUCI
EMISIILE
CO CU2  

7.300 PET-uri

SALVEZI PLANETA DE
POLUAREA CU

15.300 lei
ECONOMISEŞTI ÎN 5 ANI

14 tone apă
NU MAI TRANSPORŢI

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

TU ȘTII
CE APĂ BEI ?



Tu ce ALEGI?

Alege  de la robinet, folosind noile APA SĂNĂTOASĂ

sisteme de FILTRARE dezvoltate de VALROM.

Sisteme de filtrare PUR2

       Filtrează impurități precum nămol, nisip, rugină
       Reduce gustul și mirosul de clor al apei din
       rețelele publice de alimentare
       Îmbunătățește calitatea și siguranța apei de băut

2 1Cartuş filtrant
cărbune activ bloc

 Cartuş filtrant PP 
 expandată 1 mµ

Sisteme de filtrare PUR3UF

       Filtrează impurități precum nămol, nisip, rugină
       Reduce gustul și mirosul de clor al apei din
       rețelele publice de alimentare
       Păstrează în apa de băut sărurile și mineralele
       esențiale. 
       Reține bacterii precum E.coli, Sallmonela,
       Pseudomonas aeruginosa

Stații de osmoză inversă cu mineralizare

       Filtrează impurități precum: nămol, nisip, rugină
       Reduce gustul și mirosul de clor
       Elimină cu randament de peste 90% alte
       substanțe dăunătoare sănătății: nitriți, nitrați etc.
Recomandată pentru filtrarea apei de la sistemul
public de alimentare dar și a apei din puț
controlată din punct de vedere microbiologic.

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

3 2 1Cartuş filtrant
cărbune activ bloc

 Cartuş filtrant PP 
 expandată 1 mµ
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Exemplu de montaj sub chiuvetã:

Sistemele PUR  sunt ușor de instalat, au dimensiuni 
compacte și necesită întreținere minimă.

Acestea se livrează cu toate accesoriile necesare 
montajului.

Parametri de lucru PUR2 si PUR3 UF: 
Presiune:   2 - 4 bari 
Temperatura apei:   2 - 30 ° C

Parametri de lucru osmoză: 
Presiune:   3 - 6 bari 
Temperatura apei:   4 - 30 ° C
    
Atenție! 
 Se instalează NUMAI pe circuitele de alimen-
tare cu apă rece. 
 Nu se montează acolo unde apa este nesigură 
din punct de vedere microbiologic sau unde 
calitatea apei este necunoscută, fără o dezinfectare 
în prealabil a sursei de apă. 
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Sistem PUR 3UF

123

www.valrom.ro

Cartuş filtrant PP expandat

Cartuş filtrant cărbune activ bloc

Cartuş membrană ultrafiltrare

www.aqua-pur.ro


