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Link do produktu: https://zapakujemy.pl/filtr-do-wody-na-kran-drinkpure-home-chrome-p-7145.html

Filtr do wody na kran DrinkPure
HOME - Chrome
Cena brutto

399,00 zł

Cena netto

324,39 zł

Numer katalogowy

ES000418

Opis produktu
Poznaj najbardziej kompletny nakranowy filtr do wody:
Zdrowa i bezpieczna woda bezpośrednio z kranu 24h na dobę
Zatrzymuje wirusy, bakterie mikroplastik oraz chlor
Banalnie prosta i szybka instalacja
Usuwa kamień, rdzę i inne mikrocząstki oraz nieprzyjemne zapachy
Redukuje pestycydy, hormony i pozostałości leków
W pełni przenośny, zostanie przy Tobie podczas przeprowadzki albo w podróży
Zawsze możesz wybrać czy chcesz, aby woda z kranu była filtrowana! Dzięki patentowi QuickFix możesz po prostu wybierać
pomiędzy wodą filtrowaną i niefiltrowaną.
DrinkPure HOME pasuje do większości standardowych kranów z gwintami M22 i M24. System można podłączyć z dodatkowymi
adapterami również do mniej popularnych M16, 18, 19, 21, 28, które znajdziesz w lokalnym sklepie dla majsterkowiczów.
Te filmy pokazują, jak działa nasze rozwiązanie QuickFix.
Zobacz jakie to proste:

Zestaw zawiera:
1x
1x
1x
1x
1x

Obudowa filtra DrinkPure Home Chrome
Wkład filtrujący wodę DrinkPure Home
Wkład zmiękczający wodę DrinkPure Home
Adapter nakranowy do błyskawicznej instalacji
Adapter na M22 i M24

Szybki demontaż filtra:
Wymiana wkładu filtrującego:

Technologia
Opatentowana technologia.
System filtracji wody DrinkPure HOME to wielowarstwowy ﬁltr dla Twojej wygody i bezpieczeństwa.
Rdzeniem ﬁltra jest membrana polimerowa, która została wynaleziona przez inżynierów Szwajcarskiego Federalnego
Instytutu Technologii (ETH). Oczyszcza wodę bez użycia środków chemicznych. Sekretem tej membrany są miliardy
małych porów w jej strukturze. Dzięki temu nasze urządzenia filtrujące mają bardzo wysokie prędkości przepływu wody
przez filtr w porównaniu do produktów konkurencji.
Sprawdzona technologia membranowa wyprodukowana w Szwajcarii (Novamem DrinkPureTM) To takie proste!
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Zastosowanie
Naszym Klientom oferujemy szeroką gamę najwyższej jakości materiałów zabezpieczających od najlepszych producentów.
Folia bąbelkowa jest jednym z najdoskonalszych produktów, który służy do zabezpieczania przedmiotów (w tym delikatnych)
na czas transportu lub magazynowania.
Folia bąbelkowa wykonana jest z przezroczystego materiału (tworzywo sztuczne) o unikalnej strukturze, na którą składają się
liczne pęcherzyki powietrza. Jest elastyczna i sprężysta. Folię bąbelkową tworzy się poprzez zgrzewanie dwóch arkuszy
plastiku, tak aby w środku została określona ilość powietrza, która tworzy wzory charakterystyczne pęcherzyki.

Zastosowanie folii bąbelkowej
Folia bąbelkowa świetnie sprawdza się przy przeprowadzkach. Możemy wykorzystać ją także do izolacji termicznej
(okna, termosy, produkty spożywcze). Doskonale amortyzuje wstrząsy oraz zapobiega uszkodzeniom czy zarysowaniom
powstałym w skutek uderzeń i tarcia. Dodatkowo folia bąbelkowa uniemożliwia dostanie się wilgoci do pakowanego
przedmiotu. Jest elastyczna, dzięki czemu pozwala na dokładne zabezpieczenie towaru i dopasowuje się do jego kształtu. Folia
bąbelkowa jest bardzo łatwa w użyciu, co również stanowi jej niewątpliwą zaletę. Wystarczy tylko owinąć dany element i
ewentualnie zabezpieczyć taśmą klejącą. Nie ma rzeczy, których nie można owinąć folią bąbelkową, dlatego jest to produkt
tak wysoce popularny.
Tym z Państwa, którzy potrzebują opakowania do wysłania małych delikatnych elementów, polecamy koperty bąbelkowe,
które wyściełane są folią bąbelkową.
>> Lista dostępnych produktów poniżej - ceny już od 7,10 PLN za rolkę
W naszej ofercie posiadamy folie bąbelkowe B1, B2 oraz folie komórkowe BK/BKS o różnych wymiarach:
folie B1 rolki o szerokości 0,10 m, 0,20 m, 0,25 m, 0,30 m, 0,40 m, 0,50 m, 0,60 m, 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m,
1,80 m oraz 2,00 m,
folie B2 rolki o szerokości 1,20 m, 1,50 m,
folie komórkowe BK/BKS rolki o szerokości 0,50 m, 1,20 m, 1,50 m,
Oferujemy także folię bąbelkową B1AS, o właściwościach antyelektrostatycznych (antystatyczna), w tym w rolkach o
szerokości 1,20 metra.
Towar po zakupie wysyłamy szybko (24 godziny) z naszego magazynu we Wrocławiu.

Uznanie dla folii bąbelkowej - ciekawostki
Folia bąbelkowa to praktyczny wynalazek XX wieku, za której powstaniem stało dwóch inżynierów: Alfred Fielding i Marc
Chavannes.
W uznaniu zasług folii bąbelkowej co roku w ostatni poniedziałek stycznia, obchodzony jest Światowy Dzień Uznania Folii
Bąbelkowej, o czym często piszemy na naszym blogu Zapakujemy.pl/Blog oraz na Facebook.com/zapakujemypl/
Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą producenta folii bąbelkowej z Wrocławia.
Zachęcamy także do regularnego odwiedzania naszego bloga oraz strony na Facebook’u, z których dowiedzą się Państwo
wielu ciekawych rzeczy na temat folii bąbelkowej oraz innych produktów z naszej oferty.
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