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Merlin™ systém RO

Merlin™ FRO720-GE – nový systém RO 
zajišťující stálou výrobu osmotické vody,  

není třeba žádný zásobník na vodu. 
2 výkonné  membrány a uhlíková vložka 
zajišťují ideálně čistou vodu na výstupu, 

vysoká výkonnost zajišťuje efektivní použití 
především v průmyslové oblasti.

NOVINKA NA TRHU

Shopure® je nejmodernější filtrační systém na bázi RO určen pro domác-
nosti. Při výrobě tohoto filtračního zařízení byly použity nové nejmodernější 
technologie, díky nímž je filtrační zařízení mnohem jednodušší a menší, 
přičemž je stále zachována vysoká kvalita filtrace. SHOPURE® je vybaven 
barevnou elektronickou signalizací kapacity, což umožňuje kontrolu a včas-
nou výměnu filtračních vložek.

FRO720-GE  

100%                            
využitá kapacita  

do 750 litrů  
 90 dnů

0%
využitá kapacita  

nad 1000 litrů
120 dnů

FP2 FP3 

®

Dvojitý filtrační systém pro pitnou vodu. První fáze filtrování (FFS) – sedimentový 
zásobník odstraňuje písek, kal a rez. Druhá fáze filtrování (SFS) – aktivní uhlík 
snižuje obsah chlóru, pesticidů a organických chemických látek. Zlepšuje chuť 
a vůni vody. Doporučená doba výměny zásobníku: 3 - 4  měsíce.

Výhradní dovozce 
do ČR - AQUAFILTER.com

GENOVA BOHEMIA s. r. o.
Vídeňská 573 - Vestec u Prahy
www.genovabohemia.cz
tel.: 244 911 288 nebo 244 911 283
objednavky@genovabohemia.cz

AF-30-VT 

VODNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ SYGNALIZACE KAPACITY

Koupelnové filtry

Trojitý filtrační systém pro pitnou vodu. Má dodatečnou třetí fázi filtrování (TFS) 
– zásobník s aktivním uhlíkem a KDF medií, které eliminují obsah chlóru, těžkých 
kovů, toxinů a dalších škodlivých chemických látek. KDF média vytvářejí nepříznivé 
prostředí pro rozvoj bakterií a řas. Doporučená doba výměny zásobníku: 3 - 4  měsíce.

Zašlete nám rozbor vody a my vám navrhneme řešení.
Více informací na www.genovabohemia.cz

Reverzní osmózy

FROS-RX54141XXX 
-  6 stupňový RO filtrační 
systém se třemi před-
filtry:-CSSP FCPS5 a  
CSSP-FCPS20 sediment 
odstranění (písek, bahno, 
rez, nerozpuštěné látky) 
a uhlíkový filtr CFCC-
FCCBL (který odstraňuje 
chlór, některých pesticidů 
a organických sloučeniny). 

FROS-RP942141XX - 
těchto 5 stupňový RO 
filtrační systém se třemi 
před filtry: CSSP FCPS5 a  CSSP-FCPS20 sediment odstranění (písek, bahno, rez, 
nerozpuštěné látky) a uhlíkový filtr CFCC-FCCBL (který odstraňuje chlór, některých 
pesticidů a organických sloučeniny). 

FROS-RX5411411X - 7 stupňový RO filtrační systém se třemi před filtry:-CSSP 
FCPS5 a CSSP-FCPS20 sediment odstranění (písek, bahno, rez, nerozpuštěné 
látky) a uhlíkový filtr CFCC-FCCBL (který odstraňuje chlór, některých pesticidů a 
organických sloučeniny). 

Kromě toho, RO membrána odstraňuje 96% -99% ze všech znečišťujících látek 
včetně některých bakterií a virů (0001 μm a větší).

EXCITO-B 5 stupňová (UF) ultrafiltrace systém systémy 
v kompaktním tenkém setu připojení Quick M, složeno 
s certifikovaných komponent dle normy NSF.

Balení obsahuje: filtrační vložky AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, 
AICRO-4-QM, TLCF-2T, (konkrétní informace o filtračních vložkách  najdete v sekci 
velký katalog AQUAFILTER - vložky), FXFCH17-C chromová baterie, 1/2 „vstupní spoj-
ka a další příslušenství pro snadnou  a rychlou instalaci
 

Distributor:

NOVINKA NA TRHU

Dispenser Aqua-new
Už žádné nákupy a tahání balených vod bez nutnosti neustálého likvidování PET 
lahví či doplňování barelu s vodou. Šetříte tak, že za rok již pijete upravenou vodu 
zcela zdarma. Velké úspory a rychlá návratnost investice. Úpravna vody odstraňuje, 
jak celkovou, tak přechodnou tvrdost, způsobující usazování vodního kamene (usa-
zeniny v konvici už nenajdete), těžké nežádoucí kovy, dusičnany, baktérie, chlór. 
Snadná montáž a jednoduché napojení na zdroj vody.

Vyspělý systém úpravy vody pro kanceláře a další místa, kde je žádoucí zdroj čisté 
pitné chlazené a horké vody kdykoliv v neomezeném množství. Je vybaven ochra-
nou proti přehřátí, nastavitelným termostatem chladné vody, tichým kompresorem. 
Díky svému designu se hodí do každé kanceláře či showroomu a jiných prostor. 
Kombinuje v sobe moderní úpravnu vody a klasický výdejní stojan s ohříváním a 
chlazením. Možnost nastavení chlazené vody (4–10 °C). Obsahuje velice výkonný 
kompresor chlazení LG pro osvěžující chladnou vodu. LCD display zobrazuje 
množství odebrané vody a na časovém ventilu je pokyn indikující výměnu filtrů. 
Kalkulace vody u barelu 1l /6,60 Kč a Dispenseru Aqua-new 1l /0,10 Kč.

Mechanická filtrace Big BLUE® 
10” kompletní řešení pro rodinný dům
– mechanická filtrace Big BLUE® filtrační 
systém vyroben s certifikovaných dílů dle, 
NSF a WRAS.
Sada obsahuje: 3x 10” Big Blue® filtrační 
pouzdro s mosaznými závitovými vstupy, 
2x tlakoměr, kovový lakovaný rám, 
filtrační klíč. 

 
HHBB10B

Water softener with time and 
volume head (RX), 
25 l capacity of media

Změkčovací zařízení s řízenou hlavou RX  
objemem i časem s kapacitou media 25l
Levné a spolehlivé  řešení pro rodinné 
domy- úprava vody odstraňování železa. Pro 
stanovení vhodného typu prosím vždy kon-
taktujte svého prodejce – nutný rozbor vody 
Doporučení: před zařízení namontujte 
sedimentační filtr s odkalováním.

 AF-30-VT

Sada kazet odstraňuje tyto 
kontaminující látky: písek, 
rez, nerozpuštěné látky (ne 
menší než 5μm, chlor, pesti-
cidy, fenol, benzen, železo, 
kovová chuť a vůni, těžkých 
kovů (arsen, kadmium, olovo, 
rtuť), sirovodík.



FCPS 
Zásobník s propletenými polypropylenovými 
vlákny pro odstranění sedimentovaných 
částic, jako je písek, rez a vápno do velikosti 
1, 5, 20 mikronů. Vzestupná hustota 
zásobníku využívá jeho veškeré plochy 
a prodlužuje tak životnost filtru. 
Vlákna jsou odolná proti běžným 
chemickým látkám a tvorbě 
bakterií.

Polypropylenové vložky   FCPP  FCPS  

Vložky na úpravu horké vody Hospodárný a opětovně 
použitelný zásobník pro odstraňování sedimentů. Je vyroben z pletené celulózy 
s polyesterovým pláštěm. Odstraňuje písek, kal, rez a vápno do velikosti 5, 20, 30 
mikronů. Propláchnutím vodou je možné jej až pětkrát regenerovat. 
Vložka na teplou vodu celulo-polyester max . teplota 93 °C

Antibakteriální vložky
Keramický zásobník. Poskytuje úplnou mechanickou filtraci 
do velikosti 0,9 mikronu a zadržuje 99,99 % bakterií a cyst. 
Bakterie a další cizorodé částice jsou zachycovány na vnější 
části, zatímco voda proudí skrz keramické stěny uvnitř 
zařízení. Zásobník lze opětovně použít po 
propláchnutí roztokem hydrátu peroxidu.

Vložka pro COUNTERTOP- keramické tělo plněno
aktivním uhlíkem.

 FCHOT1  
 FCHOT2 

FCCER 
 FCCERB   

Polyesterové vložky na úpravu 
studené a horké vodu
FCCEL – hospodárný a opětovně použitelný zásobník 
pro odstraňování sedimentů. Je vyroben z pletené 
celulózy s polyesterovým pláštěm. Odstraňuje písek, 
kal, rez a vápno do velikosti 5, 20, 30 mikronů. 
Propláchnutím vodou je možné jej až pětkrát regenerovat.
FCHOT3-L – Hospodárný a opětovně použitelný 
zásobník pro odstraňování sedimentů.
Je vyroben z pletené celulózy 
s polyesterovým pláštěm. Odstraňuje 
písek, kal, rez a vápno do velikosti 
5, 20, 30 mikronů. Propláchnutím vodou
je možné jej  až pětkrát regenerovat. 
Vložka na teplou vodu celulo-polyester max. teplota 93 °C

 FCHOT3 

FCCEL 

Bituminous

FCCA
Vložka s náplní z černého (asfaltového, 
živičného) uhlíku – vysoký výkon.
Uhlík odstraňuje až 98 % chlóru a částice 
organických substancí. V provedení také jako 
2segmentový model (uhlík+polypropylen) 
označení FCCA-STO. V 1. filtraci aktivní uhlík 
odstraňuje z vody usazeniny a v 2. fázi 
(polypropylénová pěna) odstraňuje chlór 
a organické částice

FCCA  

Vložky s granulovaným aktivním uhlím 
a uhlím z kokosových skořepin

FCCB
Ekologický zásobník vyrobený 
z vysoce hustých granulovaných 
částeček aktivního uhlíku, které svým 
porézním povrchem účinně pohlcují 
chlór a další nebezpečné organické 
chemikálie. Zdokonaluje chuť, barvu 
a vůni vody.

FCCB  

Vložky s uhlím z kokosových skořepin

FCCBHD
Zásobník s upravenými granulovanými 
částečkami aktivního uhlíku. Má lepší 
absorpční schopnosti a tak účinněji 
odstraňuje chlór a další organické 
znečišťující prvky. 

 FCCBHD 

Vložky s aktivním uhlím a KDF® médii

FCCBKDF 
Kombinuje částečky aktivního uhlíku s KDF 
médii, díky nimž tento zásobník získal svou 
jedinečnost a univerzálnost. Aktivní uhlík 
odstraňuje chlór a organické nečistoty, KDF 
55 Process Media (oxidačně redukční reakce) 
mění elektrony se znečišťujícími látkami 
v neškodné částice – například chlór mění na 
chlorid. KDF také vytváří nepříznivé prostředí 
pro rozvoj bakterií. 

Vložky na odstranění železa
FCCEF
Odstraňuje železo. Zásobník je kombinací 
aktivního uhlíku a ionty měnící pryskyřice.
Účinně absorbuje částice železa i chlór 
a těžké kovy. Používá se pro ochranu 
drahých domácích zařízení, jako jsou 
pračky, myčky nádobí a ohřívače vody.

Vložky na změkčení vody

FCCST 
Zásobník pro změkčování vody. Vyrábí 
se zásadně z pryskyřice DIAION Ion 
Exchange Resin.
Odstraňuje ionty kalcia a magnezia, které 
přeměňuje na neškodné ionty sodíku. Je 
účinný pro ochranu domácího zařízení 
před nánosem kalcia a magnezia.

Vložky z bloku aktivního uhlí

FCCBL 
Tato vložka je vyrobena ze speciálně páleného uhlíku 
zajišťujícího vysokou hustotu a schopnost odstraňovat 
z vody chlór a jiné znečištění. Tyto vložky jsou vyrobeny 
speciálně pro reverzní osmózu. Uhlík s vysokou hustotou 
má větší filtrační povrch zajišťující větší výkon.

In-line vložky pro systémy RO
AICRO  Vložka z aktivního uhlíku a skořápek kokosu. 
Odstraňuje až 99 % chlóru a 96 % olova. Zlepšuje vůni 
a chuť vody.

AIPRO Řadová kalová vložka vyrobená z polypropylenové 
pěny, odstraňuje rez, písek, bahno, od 10 micronů výše.

AISTRO Řadová vložka na změkčení vody, na principu 
iontové výměny. Odstraňuje 99 % iontů vápniku 
a magnezia. Výměna v závislosti na stupni tvrdosti vody.

AIMRO 
Řadová vložka obohacující vodu o minerály prospěšné 
tělu jako vápník, magnezium, draslík, sodik.

FCCBKDF 

FCCFE   

FCCST  

FCCBL 

AICRO   

AIPRO   

AISTRO   

AIMRO 

NOVINKA - Několikanásobně použitelné kalové vložky

FCPHH na horkou vodu, vyrobeno z vyztuženého nylonu, 
skleněných vláken a nerezové síťky. 

FCPNN  na studenou vodu, vyrobeno z polypropylenu 
a nylonových sítí, možno opakovaně použít.
 
FCPSS na teplou a studenou vodu, speciální tvar 
umožňuje prodloužení servisního intervalu a zvětšuje 
filtrační plochu.

Tyto vložky jsou používány v 10“ tělesech s ventilem 
na vypouštění sedimentu.

 FCPNN   

 FCPSS  

 FCPHH  

Potrubní filtry pro studenou vodu

NOVINKA - Třístupňový potrubní filtr 
pro studenou vodu 

FHPR-3 Třídílný filtrační systém obsahuje 
průhledné těleso filtru, hlavici se závitem. 
Závit a hlava filtru jsou vyrobeny z vy-
ztuženého silonu, zajištěna vysoká odolnost 
vůči vysokým teplotám. Používáno s 10“ 
vložkami.

FHPR
Univerzální řadový filtr s dodatečným 
ventilem pro uvolnění tlaku - 10“.

 FHPR-3 

 FHPR  FHPN 

NOVINKA - Třístupňový potrubní filtr 
pro horkou vodu

Novinka FNN2PC třístupňový potrubní 
filtr je složen z průhledné spodní části, 
hlavice filtru a závitovým prstencem. Hlava 
a prstenec jsou vyrobeny ze zesíleného 
silonu zajišťujícího perfektni odolnost vůči 
vysokým teplotám. Pro použití s 10“ filtrační 
vložkou. Model F10NN2PC-V je vybaven 
vypouštěcím ventilem umožňujícím rychlé 
a snadné vyčištění vložky (pokud jí je 
systém vybaven).

Potrubní filtry pro studenou vodu typ „Big Blue“

Vysoce výkonné filtry pro domácí nebo průmyslové využití vybavené 
ventilem na uvolnění tlaku. K dodání s modrým spodním tělesem 
(FH10B a FH20B).
Tyto filtry pracují se širokým spektrem vložek jako kalové, uhlíkové a 
speciální vložky.
Možno připojit 2 10“ dlouhé řetězce (vlákna) nebo pěnové vložky do 
jednoho 20“ filtru přes konektor CC45.

 F10NN2PC 
F10NN2PC-V

 FHPR-3V 

Potrubní filtr pro horkou vodu

FHHOT Tělesa s vynikající odolností vůči vysokým 
teplotám, široké spektrum použití: topné systémy, 
systémy na úpravy pitné vody, zásobníky horké vody, 
fotografické laboratoře a jiné průmyslové použití. 

FHHOT20-1

 FH10B 

 FH20B

 FHBC10B  

 FHBC20B

NOVINKA - UV ochrana filtračního těla s 
BACINIX Nanosilver Technology

víčko

pěna

aktivní uhlík

vlákno

podložka

vlákno

těleso
filtru

odlučovací
víčko

polypropylenová 
pěna

podložka
víčko
vlákno

pěna

těleso
filtru

aktivní
uhlík

vlákno

víčko

                  

Zápach vody                 chlór

Kalná voda                             kal, písek a sedimenty

Tvrdá voda                             hořčík a vápník

Usazeniny železa na 
umyvadle atd.                 

železitá voda                 

PROBLÉM                 PŘÍČINA

Těžké kovy                              kontaminace herbicidy,   
                                  pesticidy a těžkými kovy
Bakterie                                   mikrobiologická 
        kontaminace 

 FCPP         FCPS       FCCEL     FCHOT   FCCA-STO   FCCB     FCCBHD  FCCBKDF   FCCBL    FCCERB    FCCST     FCCFE      FCPRA
*

* filter can be selected according to inlet/
outlet diameter ½”, ¾” and 1”.

Průřez strukturou filtračních vložek: (levá) FCCA 
vložka s aktivním uhlím, (pravá) dvoustupňová 
vložka FCCA-STO

Filtrační vložky se značkou Aquafilter® 
vyřeší vaše problémy s kvalitou vody.

VLOŽKY POTRUBNÍ FILTRY 

FCCA-STO

* filtr může být použit na vstup nebo výstup 
rozměru ½“ nebo 3/4“ nebo 1“

 

Je doporučeno používat několikanásobně 
použitelné vložky pro filtry s výpustným ventilem.

Sediment Filtrace 

FHHOT-1

FHPR12-3V_R-AB A FHPR34-3V_R-AB A FHPR1-
-3V_R-AB – 10 bakteriální a UV ochrana filtračního tělo 
s BACINIX Nanosilver Technology, vypouštěcí ventil pro 
studenou vodu a světle zelené transparentní jímkou a 
PRV. Sada obsahuje: filtr , montážní konzole se šrouby, 
klíč, vypouštěcí ventil, antimikrobiální filtr s centrálním  
kroužek, barevný karton. 


