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Ένα πραγματικά οικολογικό φυσίγγιο φίλτρου 
νερού. Κατασκευάζεται στη Μεγάλη 
Βρετανία

Κεφαλή γρήγορης αποσυναρμολόγησης 
iXWater με ψηφιακό ροόμετρο

Λύση επεξεργασίας νερού που ικανοποιεί τις περισσότερες 
απαιτήσεις του τομέα παρασκευής ροφημάτων

Το iXWater είναι το πρώτο πραγματικά οικολογικό φυσίγγιο φίλτρου που 

κατασκευάζεται στη Βρετανία και διαθέτει τεχνολογία Insert Refill ώστε 

να προσφέρει μια πραγματικά βιώσιμη και οικονομική εναλλακτική στα 

συμβατικά φυσίγγια φίλτρων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η σειρά iX αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προϊόν σε οικονομικό, αποδοτικό, 

ευέλικτο και κομψό πακέτο, για χρήση σε μηχανήματα παρασκευής καφέ, 

μηχανήματα ψύξης, παγομηχανές, αυτόματους πωλητές και σε 

εφαρμογές τροφοδοσίας.

Επιστρέψτε τα χρησιμοποιημένα φυσίγγια για 

ανακύκλωση με την εύκολη προπληρωμένη 

υπηρεσία μας easy pre-paid return service.

Η τεχνολογία iXWater Insert Replacement σας επιτρέπει να αντικαθιστάτε το ένθετο μέσο αντί για 

ολόκληρο το άκαμπτο πλαστικό περίβλημα του φίλτρου. Έτσι, εξοικονομείτε χρήματα και 

συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Χάρη στην τεχνολογία Insert Refill μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα και 

εύκολα το εσωτερικό ανταλλακτικό φυσίγγιο, μειώνοντας το κόστος του 

ανταλλακτικού ενώ παράλληλα  συμβάλλεται στην περιττή χρήση 

πλαστικών υλικών.

Έχει σχεδιαστεί για εύκολη συντήρηση. Η κεφαλή iXWater διαθέτει 

βαλβίδες γρήγορης διακοπής και ψηφιακό ροόμετρο για να βλέπετε με 

μια ματιά τον όγκο του νερού που έχει υποστεί επεξεργασία. Έτσι, 

μπορείτε να είστε βέβαιοι για την εξαιρετική ποιότητα του 

επεξεργασμένου νερού, καθώς τα φίλτρα μπορούν να αντικαθίστανται 

με ακρίβεια την κατάλληλη χρονική στιγμή και όχι στο περίπου.

Η κεφαλή διαθέτει μεταβλητή παράκαμψη (variable bypass) που 

επιτρέπει ένα ποσοστό μη επεξεργασμένου νερού να επιστρέφει στην 

παροχή νερού. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την καλύτερη 

εκχύλιση του καφέ και την επίτευξη καλύτερης γεύσης. 

Περιλαμβάνεται εργαλείο ρύθμισης και κλιπ στην κεφαλή για πιο 

εύκολη ρύθμιση της μεταβλητής παράκαμψης.

Το iXWater είναι το πρώτο πραγματικά οικολογικό φυσίγγιο φίλτρου 

που κατασκευάζεται στη Βρετανία και διαθέτει τεχνολογία Insert Refill 

ώστε να προσφέρει μια πραγματικά βιώσιμη και οικονομική 

εναλλακτική στα συμβατικά φυσίγγια φίλτρων που κυκλοφορούν στην 

αγορά.

Το iXWater είναι το πρώτο πραγματικά οικολογικό φυσίγγιο φίλτρου που κατασκευάζεται στη Βρετανία και διαθέτει τεχνολογία 

Insert Refill ώστε να προσφέρει μια πραγματικά βιώσιμη και οικονομική εναλλακτική στα συμβατικά φυσίγγια φίλτρων που 

κυκλοφορούν στην αγορά.
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Η λύση επεξεργασίας νερού με πολλαπλές εφαρμογές
Μεταβλητή κεφαλή ανάμειξης για χρήση στην 
παρασκευή καφέ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΩΣ 50% ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το φίλτρο iX WATER προσφέρει μια νέα και ιδανική 

ευκαιρία για να μειώσετε τα έξοδα της φίλτρανσης, ενώ 

ταυτόχρονα συμβάλλεται στην μείωση των πλαστικών 

υλικών.

Πλήρως ανακυκλώσιμο



iX ION για την παρασκευή καφέ

iX ION για εξοπλισμό παρασκευής καφέ

ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Η ΚΕΦΑΛΗ IX ION ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
(VARIABLE BYPASS) ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΕΥΣΗΣ.

Βελτιώστε την ποιότητα και τη γεύση του καφέ σας καθώς και των ζεστών ροφημάτων με ακόμα μεγαλύτερο 

σεβασμό προς το περιβάλλον. Τα iX ION 01 και 02 (με ανταλλαγή ιόντων) εξοικονομούν χρήματα, ενώ συμβαδίζουν 

με την περιβαλλοντική σας συνείδηση. Διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο ένθετο μέσο για τη μείωση της καθαλάτωσης 

και τη βελτίωση της γεύσης, του αρώματος και του καϊμακιού με εκπληκτικά αποτελέσματα.

Μεταβλητή κεφαλή ανάμειξης για καλύτερη γεύση και 

εκχύλιση του καφέ

Εξαρτήματα με πιστοποίηση NSF & πιστοποιημένα μέσα

Απλή εγκατάσταση

Ο μηχανισμός ελευθέρωσης με περιστροφή ενός 

τετάρτου διακόπτει την παροχή νερού για τη 

διευκόλυνση της συντήρησης

Επαναχρησιμοποιούμενο περίβλημα φίλτρου και φίλτρα 

που αντικαθιστώνται εύκολα και οικονομικά

Μηδενικά απόβλητα. Αντικαταστήστε & επιστρέψτε το 

ανταλλακτικό ένθετο

Κατάλληλο για μηχανές εσπρέσο και συστήματα bean-

to-cup

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX01 ION EXCHANGE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX02 ION EXCHANGE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX03 ION EXCHANGE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX01 ION EXCHANGE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΡΗΤΙΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ)

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX01 ION EXCHANGE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΡΗΤΙΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ)

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX03 ION EXCHANGE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΡΗΤΙΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ Ix01

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ Ix02

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ Ix03

Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 12° CLARKE /180 PPM - ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ 3

Περιγραφή Διαστ. ΥxΠ mm Χωρητικότητα (L) Κωδικός

Κωδικός

Κωδικός

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Περιγραφή

Περιγραφή

•

•

•

•

•

•

•



Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Κωδικός

Κωδικός

Κωδικός

iX VEND για μηχανές παρασκευής ζεστών ροφημάτων

iX VEND για μηχανές παρασκευής 
ζεστών ροφημάτων

ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Το iX VEND πραγματοποιεί τη διήθηση σε 5 στάδια. Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει νερό 

ανώτερης ποιότητας, βελτιώνοντας τη γεύση, το χρώμα και την οσμή, ενώ παρεμποδίζει τον 

σχηματισμό αλάτων. Το φίλτρο αυτό χρησιμοποιείται για την παρασκευή μεγάλου όγκου ζεστών 

ροφημάτων και σε αυτόματους πωλητές.

Το φίλτρο μειώνει τα ιζήματα και το χλώριο, ενώ προστατεύει από τα βακτήρια και τα μικρόβια που 

μεταφέρονται με το νερό. Το ενσωματωμένο σύστημα αποτροπής της καθαλάτωσης του iX VEND 

μειώνει δραστικά τη συσσώρευση αλάτων και εξοικονομεί ενέργεια. Η απλή εγκατάσταση και η 

γρήγορη αντικατάστασή του, καθιστούν το iX VEND ιδανική επιλογή για χώρους εστίασης και 

αυτόματους πωλητές που χρειάζονται μεγάλη ποσότητα και ασφαλή επεξεργασία νερού, 

εξοικονομώντας χρήματα.

Οι εθνικοί και τοπικοί ιδιοκτήτες αυτόματων πωλητών μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά 

ποσά χάρη στο iX Water. Αντικαθιστώντας απλά το ένθετο αντί για ολόκληρο το φίλτρο μειώνετε 

σημαντικά τα έξοδά σας. Οι ιδιοκτήτες με μόλις 50 αυτόματους πωλητές μπορούν να 

εξοικονομήσουν έως και χιλιάδες ευρώ τον χρόνο.

Εξαρτήματα με πιστοποίηση NSF & 

πιστοποιημένα μέσα

Απλή εγκατάσταση

Ο μηχανισμός ελευθέρωσης με περιστροφή 

ενός τετάρτου διακόπτει την παροχή νερού 

για τη διευκόλυνση της συντήρησης

Επαναχρησιμοποιούμενο περίβλημα 

φίλτρου και φίλτρα που αντικαθιστώνται 

εύκολα και οικονομικά

Μηδενικά απόβλητα. Αντικαταστήστε & 

επιστρέψτε το ανταλλακτικό ένθετο

Κατάλληλο για τις περισσότερες 

αυτόνομες και επιτραπέζιες μηχανές καφέ 

και τους αυτόματους πωλητές

•

•

•

•

•

•

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX01 VEND EXCHANGE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX02 VEND EXCHANGE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX01 VEND EXCHANGE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX02 VEND EXCHANGE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX01 VEND

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX02 VEND

Η ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 12° CLARKE /180 PPM - ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 0



iX POSTMIX για συστήματα κρύων ποτών

Τα φίλτρα νερού iX POSTMIX προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα διήθησης και διασφαλίζουν υπέροχη γεύση σε 

ανθρακούχα και μη ανθρακούχα κρύα ποτά που παρέχονται μέσω διανεμητών ή πιστολιών μπαρ. Η μεγάλη 

χωρητικότητα του iX POSTMIX περιορίζει τα έξοδα της επεξεργασίας νερού, ενώ χάρη στην τεχνολογία Insert Refill 

εξοικονομείτε ακόμα περισσότερα χρήματα αντικαθιστώντας απλώς το ένθετο αντί για ολόκληρο το φίλτρο.

Το φίλτρο αποτελεί μια εξαιρετικά επικερδή λύση και επιτρέπει 

την παρασκευή ποτών υψηλής περιεκτικότητας σε νερό (πάνω 

από 80%). Η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται από τα 

μηχανήματα διανομής κρύων ποτών είναι πολύ σημαντική. Τα 

εστιατόρια και τα καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης 

βασίζονται στο νερό ανώτερης ποιότητας για την αδιάλειπτη 

και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επίσης, το νερό πρέπει να 

πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές ώστε να επιτυγχάνει τα 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και διατήρησης των 

πελατών.

Η απλή εγκατάσταση και η γρήγορη αντικατάσταση καθιστούν 

το iX POSTMIX την ιδανική επιλογή για τους περισσότερους 

τύπους μηχανημάτων διανομής κρύων ποτών.

Εξαρτήματα με πιστοποίηση NSF & πιστοποιημένα 

μέσα

Απλή εγκατάσταση

Ο μηχανισμός ελευθέρωσης με περιστροφή ενός 

τετάρτου διακόπτει την παροχή νερού για τη 

διευκόλυνση της συντήρησης

Επαναχρησιμοποιούμενο περίβλημα φίλτρου και 

φίλτρα που αντικαθιστώνται εύκολα και οικονομικά

Μηδενικά απόβλητα. Αντικαταστήστε & επιστρέψτε το 

ανταλλακτικό ένθετο

Κατάλληλο για μηχανήματα διανομής κρύων ποτών

ΚΡΥΑ ΠΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
POSTMIX

•

•

•

•

•

•

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Κωδικός

Κωδικός

Κωδικός

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX01 POSTMIX
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX02 POSTMIX
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX03 POSTMIX EXCHANGE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX01 POSTMIX
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX02 POSTMIX
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX03 POSTMIX
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX01 POSTMIX

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX02 POSTMIX

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX03 POSTMIX

Η ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 12° CLARKE /180 PPM - ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 0



iX ICE για παγομηχανές και μηχανές παραγωγής 
τριμμένου πάγου.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ένα δροσιστικό κρύο ποτό σίγουρα δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς πάγο. Κατά τη διαδικασία της ψύξης 

του νερού για τη δημιουργία πάγου, τα διαλυμένα μεταλλικά στοιχεία στο σκληρό νερό 

κατακρημνίζονται και επικαλύπτουν τις επιφάνειες επεξεργασίας. Κατά συνέπεια, αυξάνονται τα 

έξοδα ενέργειας ενώ υποβαθμίζεται η ποιότητα του πάγου. Επίσης, μειώνεται η παραγωγή του πάγου 

και μακροπρόθεσμα προκαλούνται βλάβες στον εξοπλισμό.

Βεβαιωθείτε ότι τα παγάκια σας είναι καθαρά και διαυγή και προστατέψτε τον εξοπλισμό σας από τις 

βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η εναπόθεση αλάτων.

Το φίλτρο iX ICE προσφέρει μια νέα και ιδανική ευκαιρία για να 

μειώσετε τα έξοδα της φίλτρανσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνετε την 

περιττή χρήση πλαστικών υλικών. Το iX ICE είναι συμβατό με όλες 

τις παγομηχανές και μηχανές παραγωγής τριμμένου πάγου.

Εξαρτήματα με πιστοποίηση NSF & 

πιστοποιημένα μέσα

Απλή εγκατάσταση

Ο μηχανισμός ελευθέρωσης με 

περιστροφή ενός τετάρτου διακόπτει 

την παροχή νερού για τη διευκόλυνση 

της συντήρησης

Επαναχρησιμοποιούμενο περίβλημα 

φίλτρου και φίλτρα που 

αντικαθιστώνται εύκολα και οικονομικά

Μηδενικά απόβλητα. Αντικαταστήστε & 

επιστρέψτε το ανταλλακτικό ένθετο

Κατάλληλο για παγομηχανές, μηχανές 

παραγωγής και τεμαχισμού πάγου

•

•
•

•

•

•

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Κωδικός

Κωδικός

Κωδικός

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX01 ICE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX02 ICE
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ IX01 ICE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΠΛΗΡΕΣ IX02 ICE
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX01 ICE

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX02 ICE

Η ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 12° CLARKE /180 PPM - ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 0



iX CARBON για πόσιμο νερό

Ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της γεύσης, του χρώματος και της οσμής του νερού. Το φίλτρο 

νερού iX CARBON διαθέτει σύστημα διήθησης 4 σταδίων. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει 

φρέσκο νερό με υπέροχη γεύση* για χρήση ως πόσιμο νερό ή για την παρασκευή καφέ ή τσαγιού.

Το iX CARBON προσφέρει το καλύτερο προϊόν 

διήθησης για περιοχές με μαλακό νερό, όπου τα 

άλατα δεν αποτελούν πρόβλημα. Φιλτράρει το νερό 

και προσφέρει καθαρότητα και βελτιωμένη 

ποιότητα γεύσης, χρώματος και οσμής. Ο κοκκώδης 

ενεργός άνθρακας (GAC) εμποτισμένος με ασήμι, 

σε συνδυασμό με το τελικό, πρόσθετο μπλοκ 

άνθρακα βελτίωνει ακόμα περισσότερο την 

ποιότητα του νερού.

Εξαρτήματα με πιστοποίηση NSF & 

πιστοποιημένα μέσα

Απλή εγκατάσταση

Ο μηχανισμός ελευθέρωσης με περιστροφή 

ενός τετάρτου διακόπτει την παροχή νερού 

για τη διευκόλυνση της συντήρησης

Επαναχρησιμοποιούμενο περίβλημα φίλτρου 

και φίλτρα που αντικαθιστώνται εύκολα και 

οικονομικά

Κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές 

πόσιμου νερού όπου τα άλατα δεν αποτελούν 

πρόβλημα

Μηδενικά απόβλητα. Αντικαταστήστε & 

επιστρέψτε το ανταλλακτικό ένθετο

*σε περιοχές όπου τα νερό είναι μαλακό και δεν δημιουργούνται εναποθέσεις αλατών.

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Διαστ. ΥxΠ mm

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Χωρητικότητα (L)

Κωδικός

Κωδικός

Κωδικός

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX01 CARBON
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IX02 CARBON
ΠΕΡΙΛ. ΚΕΦΑΛΗ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX01 CARBON
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΠΛΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ IX02 CARBON
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΦΑΛΗ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX01 CARBON

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ IX02 CARBON

ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΥΓΕΣ ΝΕΡΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

•

•

•

•

•

•

Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 12° CLARKE /180 PPM - ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 0



Με σεβασμό προς το νερό
WaterCare

Βιώσιμες λύσεις επεξεργασίας νερού για 
επαγγελματίες

 Μείωση της χρήσης 
πλαστικού μιας χρήσης

Γνωρίζουμε ότι η επιχείρησή σας αναλαμβάνει με 

σοβαρότητα τις περιβαλλοντικές της ευθύνες, γι' αυτό κι εμείς 

είμαστε αφοσιωμένοι στο να συμβάλλουμε στην επίτευξη των 

στόχων σας. Η αντικατάσταση των φίλτρων νερού μπορεί να 

είναι δαπανηρή από άποψη χρόνου και χρημάτων, ενώ η 

διάθεση των ληγμένων φυσιγγίων μπορεί να είναι μια 

αναγκαία διαδικασία που πολλές φορές αποδεικνύεται μια 

δυσάρεστη ταλαιπωρία. Έχουμε πλήρη επίγνωση του 

αρνητικού αντίκτυπου που μπορούν να προκαλέσουν τα 

πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον.

Είμαστε ο κύριος ανεξάρτητος κατασκευαστής και πάροχος 

φίλτρων νερού, μέσων αποσκλήρυνσης και συστημάτων 

αντίστροφης ώσμωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η European 

WaterCare ιδρύθηκε το 1995 και είναι μια επιτυχημένη 

επιχείρηση στον τομέα της κατασκευής. Εκτός από τα 

κεντρικά μας γραφεία, που βρίσκονται περίπου 48 χλμ. έξω 

από το κεντρικό Λονδίνο, λειτουργούμε πλέον επιτυχείς 

θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ιρλανδία, τη Δανία, την Ελλάδα 

και τη Νότια Αφρική.

Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και η αποφασιστικότητά μας 

ως ομάδα να σας παρέχουμε σε κάθε περίπτωση την 

καλύτερη εξυπηρέτηση αντανακλάται στην ισχύ της 

επωνυμίας μας, στην ποιότητα των προϊόντων μας και στον 

στόχο μας για την παροχή οικολογικών και οικονομικών 

λύσεων.

Επίσης, αναπαράγουμε τη ρητίνη (μέσο) στο εσωτερικό των 

ανταλλακτικών μας και την επαναχρησιμοποιούμε στις 

αντικαταστάσεις μας Έτσι, διατηρούμε χαμηλό το κόστος ενώ 

παρέχουμε υπηρεσίες με σεβασμό και ευαισθησία προς το 

ευαίσθητο οικοσύστημα του πλανήτη μας.

Όταν παραγγέλνετε ένα νέο iX Filter ή ένα ανταλλακτικό 

Media Insert Refill έχετε τη δυνατότητα να λάβετε και ένα σετ 

ανακύκλωσης που αποτελείται από έναν προπληρωμένο 

φάκελο και μια σφραγιζόμενη, υδατοστεγανή σακούλα. Έτσι, 

μπορείτε να επιστρέφετε με τον πιο απλό τρόπο τα ληγμένα 

φυσίγγια σε εμάς, χωρίς να ανησυχείτε για τη συμμόρφωσή 

σας προς τις περιβαλλοντικές σας πολιτικές.

Κεντρικά γραφεία United 

Kingdom Regal House 

South Road Harlow
CM20.2BL

Τηλ. +44 1279 780250

WaterCare Ireland 

Dublin, Ireland 

Dunboyne Business  Park 

Dunboyne
Co.Meath Rep of Ireland
Τηλ. 00353 (0) 1 801 3942

WaterCare Nordic 

Copenhagen, Denmark 

Brostraedet 1
2640 Hedehusene 

Copenhagen Denmark
Τηλ. +45 6017 6642

WaterCare Africa 

Durban, South Africa 49 

Laguna Seca
Lee Barns Boulevard, 

Balito Kwazulu-Natal
South Africa 4420

Τηλ. +27 (0) 32 947 0063

WaterCare Greece 

Αθήνα, Ελλάδα 

Παπανδρέου Γ.
88 157 73 Ζωγράφου 

Γουδί, Αθήνα
Τηλ. +30 210 77 12 199
Φαξ: +30 210 28 43 320

www.watercare.co.uk www.ewcireland.com www.ewcnordic.dk www.ewcnordic.dk www.wellness-stores.eu

Παραγγελίες: 

orders@watercare.co.uk 

Εξυπηρέτηση: 

service@watercare.co.uk 

Ερωτήματα: 

info@watercare.co.uk

Παραγγελίες: 

orders@ewcireland.com 

Εξυπηρέτηση: 

service@ewcireland.com 

Ερωτήματα: 

info@ewcireland.com

Παραγγελίες: 

orders@ewcnordic.dk 

Εξυπηρέτηση: 

service@ewcnordic.dk

 Ερωτήματα: 

info@ewcnordic.dk

Παραγγελίες: 

orders@watercareafrica.com 

Πωλήσεις: 

sales@watercareafrica.com 

Ερωτήματα: 

info@watercareafrica.com

info@wellness-stores.eu

Κύριο μέλημά μας είναι η παροχή οικονομικών και 

οικολογικών λύσεων επεξεργασίας νερού. Η ΝΕΑ μας, 

βελτιωμένη σειρά φίλτρων νερού iX, σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα Αντικατάστασης & Επιστροφής παρέχουν μια 

εύκολη, υπεύθυνη και οικονομική εναλλακτική στα τρέχοντα 

συνήθη συστήματα.

Γι' αυτό, δημιουργήσαμε ένα προϊόν σε συνδυασμό με ένα 

πρόγραμμα ανακύκλωσης ειδικά σχεδιασμένα ώστε αφενός 

να σας βοηθήσουν να μειώσετε σημαντικά τα έξοδά σας και, 

αφετέρου, να ανακυκλώνετε το 100% των ληγμένων ένθετων 

μέσων. Έτσι, εξοικονομείτε χρήματα ενώ μειώνετε τα 

απόβλητά σας και έχετε τα πάντα υπό έλεγχο.

Η τεχνολογία Media Insert επιτρέπει την ανακύκλωση όλων 

των πλαστικών που μας επιστρέφετε. 

Τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε 116 χώρες από 5 περιφερειακές 
τοποθεσίες

srizakis
Text Box
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Wellness Stores | Ελλάδα| Αθήνα | Ζωγράφου | Παπανδρέου Γ. 88
+30 210 7712199 | www.wellness-stores.eu | info@wellness-stores.eu | sales@wellness-stores.eu
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