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поБутовых фільтрів
для очищення води





ФІЛЬТРИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ



СиСтеми зворотного оСмоСу 

код назва характеристики вигляд продуктук-сть 
в упак.
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1
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KRO536Sin

KRO636MSin

KRO536PSin

Система зворотного 
осмосу Sinor 
6-36M з 
мінералізатором

Система зворотного 
осмосу Sinor
 5-36

Система зворотного 
осмосу Sinor 
5-36Р з помпою

6 ступенів очищення (мінералізатор)

мембранний елемент
 Filmtec 36 GPD (USA)
фітинги Organic
пластиковий бак 9 л
кран для очищеної води «крапля»

5 ступенів очищення 
(помповий комплект)

мембранний елемент 
Filmtec 36 GPD (USA)
фітинги Organic 
пластиковий бак 9 л
кран для очищеної води «крапля»

5 ступенів очищення
 
мембранний елемент 
Filmtec 36 GPD (USA)
фітинги Organic
пластиковий бак 9 л
кран для очищеної води «крапля»
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FPV12Sin

FMV3Sin

FPV34Sin

KFIN12HW

Фільтр механічного 
очищення Sinor 1/2’’

Потрійна система 
очищення води Sinor

Фільтр механічного 
очищення Sinor 3/4’’

Фільтр механічного 
очищення для гаря-
чої води Sinor 1/2’’

призначений для очищення холодної води від ме-
ханічних домішок. 
типорозмір картриджа: 2,5 х 10 
порт приєднання — латунь. 
приєднувальний розмір: 1/2” 
робочий тиск: 6 атм. 
в комплекті: картридж, ключ, кронштейн. 

призначена для доочищення водопровідної води,  
пом’якшення, видалення механічних домішок, 
хлору та всіх його сполук. 
окремий кран для очищеної води. 
фітинги Organic. 
для жорсткої водопровідної води

призначений для очищення холодної води від 
механічних домішок. 
типорозмір картриджа: 2,5 х 10 
порт приєднання — латунь.
приєднувальний розмір: 3/4” 
робочий тиск: 6 атм. 
в комплекті: картридж, ключ, кронштейн.

призначений для очищення гарячої води від 
механічних  домішок.
типорозмір картриджа:  2,5 х 10 
порт приєднання — латунь. 
приєднувальний розмір: 1/2”. 
робочий тиск: 12 атм. 
в комплекті: картридж, ключ, кронштейн.

потрійна СиСтема очищення

фільтри механічного очищення

код назва характеристики вигляд продуктук-сть 
в упак.



48

18

FOS100Sin

FOS200Sin

Фільтр 
поліфосфатний
Sinor FOS-100

Фільтр 
поліфосфатний 
Sinor FOS-200

призначений для захисту пральних 
машин від накипу.

приєднувальний розмір: 3/4’’

призначений для захісту котлів, 
бойлерів, воднагрівачів від накипу.

приєднувальний розмір: 1/2’’

24

20

KPoly05Sin

CMV2510Sin

Поліфосфат 
фасований 
0,5 кг

Картридж для
пом’якшення
2,5 х 10”

поліфосфатна сіль для фільтрів.
FOS-100/FOS-200

призначений для пом’якшення води та 
видалення механічних домішок. 
типорозмір 2,5 х 10”
картридж з катіонообмінною 
смолою (Na+) 

фільтри від накипу

код назва характеристики вигляд продуктук-сть 
в упак.

картриджі для пом’якшення
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CPV2510Si
CPV25105Si
CPV25110Si

CPV25SinHW

KPV1NITSin
KPV5NITSin
KPV10NITSin
KPV20NITSin

CB2510Sin

CHV2510Sin

Картридж Sinor 
зі спіненого 
поліпропілену 
2,5 х 10

Картридж Sinor
зі спіненого 
поліпропілену 
2,5 х 10 
для гарячої води

Картридж Sinor 
з поліпропіленової 
нитки
2,5 х 10

Картридж Sinor 
вугільний брикет 
2,5 х 10 

Картридж Sinor 
для видалення 
хлору 2,5 х 10

призначений для очищення холодної води від 
механічних домішок. 
матеріал: поліпропіленове волокно
типорозмір: 2,5 х 10
рейтинг фільтрації: 1, 5, 10 мкм
       

призначений для очищення гарячої води від 
механічних домішок. 
матеріал: поліпропіленове волокно
типорозмір: 2,5 х 10 
рейтинг фільтрації: 5 мкм
       

призначений для очищення холодної води від 
механічних домішок. 
матеріал: поліпропіленова нитка
типорозмір: 2,5 х 10 
рейтинг фільтрації: 1, 5, 10, 20 мкм
       

призначений для видалення механічних домі-
шок, хлору та хлорорганічних сполук. 
картридж зі спресованого вугілля (карбонблок)
типорозмір: 2,5 х 10
рейтинг фільтрації: 10 мкм         

призначений для видалення хлору, хлорорганіч-
них сполук та механічних домішок. 
картридж з активованим вугіллям зі шкаралупи 
кокосових горіхів 
типорозмір: 2,5 х 10     

код назва характеристики вигляд продуктук-сть 
в упак.

картриджі механічного очищення

картриджі для видалення хлору



код назва характеристики вигляд продуктук-сть 
в упак.

змінні картриджі
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CHV3F1

CMV3F1

Комплект
картриджів
Filter1 «Хлор»

Комплект
картриджів 
Filter1 «Жорсткість»

призначений для видалення механічних 
домішок, хлору та всіх його сполук

Склад комплекту:
1. картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм
2. картридж для видалення хлору
3. картридж зі спресованим вугіллям

призначений для пом’якшення води, видалення 
механічних домішок, хлору та всіх його сполук

Склад комплекту:
1. картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм
2.  картридж  для видалення солей жорсткості та хлору
3. картридж зі спресованим вугіллям

8

8CPV3F1 Комплект
картриджів Filter1 
1-2-3 
для систем зворот-
ного осмосу

Комплект
картриджів Filter1 
4-5
для систем зворот-
ного осмосу

призначений для попереднього очищення води, 
захисту та ефективної роботи мембранного 
елемента та системи зворотного осмосу в цілому
                                    
Склад комплекту:
1. картридж зі спіненого поліпропілену 5 мкм
2. картридж для видалення хлору
3. картридж зі спіненого поліпропілену 1 мкм

1СSVROF1 Склад комплекту: 
1. мембранний елемент Dow Filmtec 36 GPD (USA)
2. постфільтр з високоякісним активованим 
кокосовим вугіллям 

впресовані фітінги John Guest Speedfit®



код назва характеристики вигляд продуктук-сть 
в упак.
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поСтфільтри для СиСтем зворотного оСмоСу

1

1

KPOSTMF1

KPOSTCF1

Мінералізатор
Filter1 для систем 
зворотного осмосу

Посткарбон Filter1 
для систем  
зворотного осмосу

призначений для збагачення очищеної води 
необхідними мінеральними солями. містить 
суміш кальциту та активованого вугілля зі 
шкаралупи кокосових горіхів. насичує воду 
кальцієм та магнієм, нормалізує pH води, корегує 
смак та запах очищеної води

впресовані фітинги John Guest Speedfit®

фільтр призначений для фінального очищення 
води. містить високоякісне активоване вугілля 
зі шкаралупи кокосових горіхів. корегує смак та 
запах очищеної води, надаючи їй вишуканого 
солодкуватого присмаку        

впресовані фітинги John Guest Speedfit®



«Наша Вода» — популярний бренд-новатор у середньому ціновому 
сегменті. фільтри «наша вода» відрізняються сучасним європейським 
дизайном та екологічністю. у розробці нових виробів активну участь 
бере німецький офіс Ecosoft Water Systems GmbH. у виробництві 
продукції викристовуються комплектуючі та фільтруючі матеріали від 
світових лідерів, що гарантує якість наших продуктів. 

www.nashavoda.ua
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фільтри-глечики

код

XLMaxiB
XLMaxiG
XLMaxiR

FMVSoloW
FMVSoloB
FMVSoloS
FMVSoloO
FMVSoloF

назва

Фільтр-глечик
MAXIMA

Фільтр-глечик
SOlO

характеристики

колір: white, black, sky, orange, fuchsia                           
об’єм очищеної води 3 л, загальний об’єм 5 л, картридж №4                                                                                                            

вигляд  продукту

вид продукта

к-сть
в упак.

колір: ocean, raspberry, leaf
об’єм очищеної
води 3 л
картридж №4  

1FPV12NV
FPV34NV

Фільтр 
механічного 
очищення
НАША ВОДА

призначений для очищення холодної  
води від механічних домішок

типорозмір картриджа 2,5’’ × 10’’
в комплекті ключ, картридж, кронштейн
корпус — білий непрозорий
порт приєднання — латунь
приєднувальні розміри 1/2’’ і  3/4’’
перевірений циклічним навантаженням
(100 000 циклів) при перепаді 
тиску 0–6 атм.
Максимальний тиск 30 атм.

фільтри механічного очищення

11
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фільтри від накипу

код

KEcozF200

KEcozF100

KEcoz02

KEcozС200

назва

Фільтр від накипу
НАША ВОДА для 
бойлерів та котлів

Фільтр від накипу
НАША ВОДА
для пральних 
машин

Наповнювач для 
фільтрів від накипу
НАША ВОДА

Картридж для 
фільтрів від накипу 
НАША ВОДА

характеристики

технологія Ecozon – эфективний захист 
від накипу
знижує витрати на електроенергію, 
не впливає на здоров’я людини та не 
шкідливий для довкілля
ресурс до 20 000 літрів
приєднувальний розмір 1/2’’
об’єм наповнювача: 100 мл
Не містить фосфатів та поліфосфатів

технологія Ecozon – эфективний захист 
від накипу
знижує витрати на електроенергію, 
не впливає на здоров’я людини та не 
шкідливий для довкілля
ресурс до 20 000 літрів
приєднувальний розмір 3/4’’
об’єм наповнювача: 100 мл
Не містить фосфатів та поліфосфатів

змінний фільтруючий матеріал  для фильтрів 
від накипу для пральних машин 
об’єм наповнювача: 200 мл

змінний картридж для фільтрів від накипу
для бойлерів і котлів 
об’єм: 100 мл

вигляд продуктук-сть 
в упак.
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KUMminiN

KSPminiN

KSP2mini

KUMminiMAX

CRVKAB

Картридж 
НАША ВОДА №4 
для фільтрів-
глечиків

Картридж 
НАША ВОДА №5 
для фільтрів-
глечиків

Комплект 
картриджів
НАША ВОДА №5
для фільтрів-
глечиків
(2 шт.)

Картридж 
НАША ВОДА 
№4 MAX для 
фільтрів-глечиків

Картридж 
НАША ВОДА 
універсальний для 
фільтрів-глечиків

призначений для жорсткої 
водопровідної води

унікальна технологія – Ecomix® D inside      
чесний ресурс до 200 літрів

призначений для жорсткої води з високим 
вмістом заліза та органіки

унікальна технологія – Ecomix® D inside      
чесний ресурс до 270 літрів

призначений для жорсткої води з високим 
вмістом заліза та органіки

унікальна технологія – Ecomix® D inside      
чесний ресурс  одного картриджа 
до 270 літрів            

призначений для жорсткої 
водопровідної води

унікальна технологія – Ecomix® D inside 
чесний ресурс до 240 літрів               

універсальний змінний картридж для
філтрів-глечиків
Сумісний з глечиками наша вода, аквафор, 
Бар’єр, Бріта

для  жорсткої води з високим вмістом
заліза та органіки
чесний ресурс до 270 літрів

змінні картриджі

код назва характеристики вигляд продуктук-cть 
в упак.

25

36

13



чи помічали ви у Своєму домі:

Сірководень    досить часто трапляється в 
артезіанській воді, оскільки для його 
утворення в свердловинах є ідеальні умови.

• вода каламутна, з запахом тухлих яєць;

• присмак металу у воді, а на ванні та унітазі 
   залишаються ржаві патьоки;

• накип у чайнику та пральній машині, білий 
   або коричневий осад на сантехніці?

рішення для 
СкладноЇ води
з Сірководнем, залізом та 
підвищеноЮ жорСткіСтЮ

EcOSMArt ZMc 3 
РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОї ВОДИ з СІРКОВОДНЕМ, 
зАЛІзОМ ТА ПІДВИЩЕНОю ЖОРСТКІСТю 
у КОТЕДЖІ з 3-4 САНВузЛАМИ
. фільтр механічного очищення Ecosoft FM BB-20
. фільтр комплексного очищення Ecosoft FK 1465
. вугільний постфільтр Ecosoft FPC 1465
. уф-знезаражувач Ecosoft UV E-720
. фільтр зворотного осмосу Absolute 5-50

EcOSMArt ZMc 4
РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОї ВОДИ з СІРКОВОДНЕМ, 
зАЛІзОМ ТА ПІДВИЩЕНОю ЖОРСТКІСТю 
у КОТЕДЖІ з 4-5 САНВузЛАМИ
. фільтр механічного очищення Ecosoft FM BB-20
. фільтр комплексного очищення Ecosoft FK 1665
. вугільний постфільтр Ecosoft FPC 1665
. уф-знезаражувач Ecosoft UV E-720
. фільтр зворотного осмосу Absolute 5-50

EcOSMArt ZMc 1 
РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОї ВОДИ з СІРКОВОДНЕМ, 
зАЛІзОМ ТА ПІДВИЩЕНОю ЖОРСТКІСТю 
у КОТЕДЖІ з 1 САНВузЛОМ
. фільтр механічного очищення Ecosoft FM BB-20
. фільтр комплексного очищення Ecosoft FK 1054
. вугільний постфільтр Ecosoft FPC 1054
. уф-знезаражувач Ecosoft UV E-360
. фільтр зворотного осмосу Absolute 5-50

EcOSMArt ZMc 2
РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНОї ВОДИ з СІРКОВОДНЕМ, 
зАЛІзОМ ТА ПІДВИЩЕНОю ЖОРСТКІСТю 
у КОТЕДЖІ з 2 САНВузЛАМИ  
. фільтр механічного очищення Ecosoft FM BB-20
. фільтр комплексного очищення Ecosoft FK 1252
. вугільний постфільтр Ecosoft FPC 1252
. уф-знезаражувач Ecosoft UV E-480
. фільтр зворотного осмосу Absolute 5-50



фільтр зворотного оСмоСу:

• зробить питну воду ідеально чистою
• заміна картриджів попереднього 
   очищення 1 раз у квартал
• заміна мембрани 1 раз на рік

ультрафіолетовий 
знезаражувач:

• знешкоджує мікроби 
    та віруси без хімікатів
• випромінювач замі-
    нюється 1 раз на ріквугільний

поСтфільтр:

• видалить запах тухлих яєць 
   (сірководень)
• очищується зворотним током води
• вугілля замінюється 1 раз на 
   18 місяців

фільтр комплекСного очищення води: 

• попередить появу жовтих плям та патьоків, 
    усуне накип
• працює в автоматичному режимі
• заміна таблетованої солі 1 раз на 2 місяці

фільтр механічного 
очищення:
• видалить пісок, мул, 
    іржу
•  захистить фільтр 
     комплексного 
     очищення та побу-
     тові прилади
• заміна картриджа 
   1 раз на 2 місяці

ПОДАЧА
ВОДИ

*уВАгА!!!                Тільки використання оригінальних змінних елементів та витратних матеріалів Ecosoft,
                                    а також своєчасна їх заміна гарантують незмінну якість вашої води.

ClCl

99,8%99,8%

рішення для 
СкладноЇ води
з Сірководнем, залізом та 
підвищеноЮ жорСткіСтЮ



тел.: 067-626-24-86
         095-040-19-27
         www.ital.ua


