
{ simple technology to refine water }



“Проста технология за пречистване на вода”

RED

PRETREATMENT
IN WATER
TREATMENT
SYSTEM

Предварително 
третиране в 
системи за 
обработка на 
вода

BLUE

DECHLORINATION
AND PURIFICATION
OF DRINKING
WATER

Дехлориране и 
пречистване 
на питейна 
вода

SILVER

ANTIBACTERIAL, 
DECHLORINATION 
AND PURIFICATION OF 
DRINKING WATER

Антибактериално, 
дехлориране и 
пречистване на 
питейна вода

GOLD

DRINKING WATER 
ULTRAFILTRATION 

Ултрафилтрация  
на питейна вода

ARSENIC

CARTRIDGE FOR
THE REMOVAL OF 
ARSENIC

Филтър за 
премахване на 
арсен

NITRATES

REMOVAL
OF NITRATES
IN DRINKING
WATER

Премахване 
на нитрати от 
питейната вода
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NINE Profine® FOR NINE DIFFERENT 
WATER TREATMENTS.
Profine®, ALWAYS A SOLUTION.

After many years spent of study, research and development, 
our team created, designed and produced Profine® filtering 
cartridges.  that is rapidly advancing and requiring In a  trade
competitiveincreasingly  and safer products, where users 
know their own requirements and demand specific solutions 
and prices, Profine® technologies provide the answer to these 
needs.

The Profine® brand represents a passion for Water and its 
users. The aim of Profine® is to give the best in terms of 
guarantees and quality so that Water, the essential source for 
our sustenance, would become an even finer product. Profine ® 
is new “Made in Italy” product, with every single component 
controlled and certified.

This Italian product has a complete production program for 
Water treatment with systems and applications across different 
fields, such as Households, the Hotel Restaurant and Catering 
Industries (HORECA) as well as the Beverage and Vending 
Industries without overlooking OEM supply and partnership 
agreements in the industry..

PROFINE® ЗА ДЕВЕТ РАЗЛИЧНИ 
ОБРАБОТКИ НА ВОДА.
PROFINE®,ВИНАГИ РЕШЕНИЕ.

След много години изучаване, проучване и 
развитие, нашия екип създаде, проектира и 
произведе Profine® филтриращи патрони. В 
бранш който се развива бързо и изисква все по-
конкурентни и безопасни продукти, където 
потребителите знаят собствените си изисквания 
и изискват конкретни решения и цени, Profine® 
осигурява решения за тези нужди.

Марката Profine®  представлява страст към водата 
и нейните потребители. Целта на Profine® е да 
даде най-доброто от гледна точка на гаранции и 
качество, така че водата, основен източник за 
нашата прехрана ще се превърне в още по-фин 
продукт. Profine® е нов  "Made in Italy" продукт, 
като всеки един компонент е контролиран и 
сертифициран.

Този италиански продукт има пълна 
производствена програма за пречистване на 
водата със системи и приложения в различни 
области като домакинството, хотелиерството и 
ресторантьорството (HORECA), както и 
хранително-вкусовата промишленост, без да 
пренебрегват договорите за доставка и 
партньорство на OEM в бранша

VIOLET

DECARBONATION
WITH WEAK 
CARBOXYLIC
CATIONIC RESIN

Декарбонизaция 
със слаба 
карбоксилна 
катионна смола

OCRA

WATER SOFTENING 
CONTROLLED WITH 
STRONG CATIONIC 
RESIN 

Омекотяване на 
водата със силна 
катионна смола

YELLOW

TOTAL 
DEMINERALIZATION 

Деминерализиране
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Profine® RED

RED is the first step! Remove the turbidity of Water.
No more sediments or foreign particles in suspension. 
The RED Cartridge (extruded polypropylene) ensures 
filtration up to 5 microns. The first essential step to having
clean drinking water.

RED е първата стъпка! Премахва мътността на 
водата. Няма повече утайки или чужди 
частици в суспензия.
Филтърният патрон RED  (пресован 
полипропилен) осигурява филтриране до 5 
микрона .Първата важна стъпка към чистата 
питейна вода.
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STOP DIRT AND SAND

СПИРА МРЪСОТИЯТА 
И ПЯСЪКА
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STOP DIRT AND SAND.

Profine® RED reduces and removes turbidity as well as suspended particles 
with a filter rating of 5 microns. This sediment cartridge for purifying drinking 
water is in compliance with EU Directive 98/83/EC for use in processing sy-
stems and/or household appliances. The quick-connect cartridge with extruded 
polypropylene filtration is easy to connect. If the cartridge is used in equipment 
to treat water intended for human consumption, the equipment must meet the 
relevant drinking water standards.

INSTALLATION: upright or horizontal, as preferred.

Disposable product

СПИРА МРЪСОТИЯТА И ПЯСЪКА.

Profine® RED намалява и премахва мътността, както и частици чрез 
филтър с пропускливост 5 микрона. Този утаителен патрон за 
пречистване на питейна вода е в съответствие с EU Directive 98/83/EC за 
използване в системи за обработка и / или домакински приложения. 
Патрона за филтрация с пресован полипропилен е лесна за свързване. 
Ако патрона се използва за оборудване предназначено за да обработва 
вода за консумиране от хора, цялото оборудване трябва да отговаря на 
стандартите за питейна вода.

Инсталация: Вертикално или хоризонтално.

Продукт за еднократна употреба

nitrates nitratesnitratesnitrates
RED

Functional flow rate
Функционален дебит

Capacity
Капацитет

Working pressure
Работно налягане

Temperature
Температура

Small

3 л/мин *

Until clogging 
Докато се запуши
Макс Dp 2,5 BAR

Until clogging 

Макс Dp 2,5 BAR

Until clogging 

Макс Dp 2,5 BAR

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

Мин. 0.6 bar 
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

5 л/мин*            7 л/мин *

Medium Large

*  Depending on the quality of the incoming water flow rates can vary considerably.

* В зависимост от качеството на входящата вода дебита може да варира.

CONNECTION HEAD
СВЪРЗВАЩА ГЛАВА

EXTRUDED POLYPROPYLENE 
ПРЕСОВАН ПОЛИПРОПИЛЕН

POLYPROPYLENE HOUSING
КОРПУС ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

EXTRUDED POLYPROPYLENE BASE
ОСНОВА ОТ ПРЕСОВАН ПОЛИПРОПИЛЕН
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Profine® BLUE

With BLUE you choose the taste of your Water. The BLUE 
cartridge in addition to removing the material in suspension, 
gives your water a pleasant taste. With the 5 microns Carbon 
Block filter, BLUE guarantees you finely filtered and 
dechlorinated Water. The reduction of organic compounds 
also gurantees you clean Water.

С BLUE вие избирате вкуса на водата. 
Филтърният патрон BLUE в допълнение към 
премахването на материали в суспензия, дава 
на водата приятен вкус. С 5 микронния си 
филтър с активен въглен, BLUE гарантира 
финно филтрирана и дехлорирана вода. 
Намаляването на органичните съединения 
също ви гарантира чиста вода!
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WATER, FILTRATION AND 
TASTE & ODOUR 

REMOVAL
Филтрация на вода, 
премахване на  лош 

вкус и мирис

È raccomandata 
una verifica periodica

Testata
e sperimentata

È raccomandata 
una verifica periodica

Testata
e sperimentata
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nitrates nitratesnitratesnitrates

BLUE

Functional flow rate 
Функционален дебит

Capacity
Капацитет

Working pressure
Работно налягане

Temperature
Температура

Small

3 л/мин *

15.000 л *        24.000 л *        45.000 л *

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

Мин. 0.6 bar 
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

5 л/мин * 7 л/мин *

Medium Large

* Depending on the quality of the incoming water flow rates can vary considerably.

*

В зависимост от качеството на входящата вода дебита може да варира

CONNECTION HEAD
СВЪРЗВАЩА ГЛАВА

CARBON BLOCK 5 MICRON 
АКТИВЕН ВЪГЛЕН 5 МИКРОНА

POLYPROPYLENE HOUSING 
КОРПУС ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

CARBON BLOCK BASE 
ОСНОВА ОТ АКТИВЕН ВЪГЛЕН

WATER, FILTRATION
AND TASTE & ODOUR REMOVAL.

Profine® BLUE reduces turbidity, chlorine content, off-tastes and odours. It has 
a filter rating of 5 microns. It is a quick-connect cartridge produced with carbon 
block technology in compliance with EU Directive 98/83/EC.
For use in processing systems and/or household appliances. If the cartridge is 
used in equipment to treat water intended for human consumption, the equip-
ment must meet the drinking water standards.

INSTALLATION: upright or horizontal, as preferred.

Disposable product

Филтрация на вода,
премахване на  лош вкус и мирис.

Profine® BLUE     намалява мътността, съдържанието на хлор, лош вкус и 
миризми. Има филтритащ рейтинг от 5 микрона. Това е патрон за 
бързо свързване, произведен с технология с активен въглен в 
съответствие с EU Directive 98/83/EC. За използване в системи за 
обработка и / или домакински приложения. Ако патрона се използва за 
оборудване предназначено за да обработва вода за консумиране от 
хора, цялото оборудване трябва да отговаря на стандартите за 
питейна вода.

Инсталация: Вертикално или хоризонтално.

Продукт за еднократна употреба
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Profine® SILVER

SILVER is for drinking Water!
It is a fine filtration system for Water used in food.
Get to the microfiltration. Where the action of dechlorination is 
safer due to the 0.5 micron filtration, Choose the SILVER 
Cartridge for your home tap with its 0.5 micron filtration with 
safer dechlorination action.

SILVER е за питейна вода!
Това е фина система за филтриране на водата, 
използвана в храната. Когато дехлорирането е 
по-безопасно поради 0,5 микронна филтрация, 
изберете филтърният патрон SILVER за 
вашето семейство.
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Profine® SILVER

RAW WATER 
QUALITY TESTED

References to chemical analysis and chemical-
physical properties of water as a reference by the 
manufacturer are inserted, both for the definition of 
the conditions of use and of the maintenance, and 
the period of use of the equipment.

CHECK OF PARAMETER CHANGE
The values represented refer to a trial of 10000 
liters (with cartridge SMALL) and 15000 (with 
cartridge MEDIUM) with domestic drinking water.

Сурова вода
Тествано качество

Позовават се химическите анализи и 
химико-физичните свойства на водата 
като отправна точка от производителя, 
както за определянето на условията за 
използване и за поддръжката, така и за 
периода на използване на оборудването.

ПРОВЕРКА НА ПРОМЯНА НА 
ПАРАМЕТРИТЕ
Представените стойности се отнасят до 
опита на10000 литра (с патрон SMALL) и 
15000 литра (с патрон MEDIUM) с домашна 
питейна вода.

*S = патрон- cartridge SMALL
*M = патрон - cartridge MEDIUM / 
LARGE  

PARAMETER

ПАРАМЕТЪР

Alluminum
Алуминий

Ammonium (NH4) 
Амоний (NH4)

Coliform
bacteria  37°C

Колоидни бактерии
 37°C

Iron
Желязо

Active Chlorine
Активна хлор

Solphate
Сулфат

Pseudomonas 
Aeruginosa

Bacteria growth 
22°C - 37°C 

Растеж на бактериите 
22°C - 37°C

pH

≤ * 0,20 mg/l

≤ 0,50 mg/l

≤ 0,20 mg/l

≤ 250 mg/l

0 UFC/250 ml

*S - *M
No abnormal change

Без абнормална 

промяна

≥ 6,5 e ≤ 9,5

≥ 0,006 /  ≤ 0,012 mg/l

0,00 mg/l

≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l

≥ 29,1 / ≤ 30,6 mg/l

0 UFC/250 ml

*S - *M
No abnormal change

Без абнормална 

промяна

≥ 8,2 / ≤ 8,3

*S ≥ 0,0004 / ≤ 0,002 mg/l

*M ≥ 0,001 / ≤ 0,004 mg/l

*S 0,00 mg/l

*M 0,00 mg/l

*S 0 UFC/250 ml

*M 0 UFC/250 ml

*S 0 UFC/250 ml

*M 0 UFC/250 ml

*S 0,20 mg/l

*M 2 mg/l (Indic. NSF 42)

*S ≥ 0,09 / ≤ 0,12 mg/l

*M ≥ 0,09 / ≤ 0,28 mg/l

*S ≥ 0,02 / ≤ 0,04 mg/l

*M ≤ 0,20 mg/l

85%
Reduction

Намаление

*S 0 UFC/250 ml

*M 0 UFC/250 ml

*S ≥ 0,0003 / ≤ 0,005 mg/l

*M ≥ 0,00018 / ≤ 0,0039 mg/l

*S ≥ 23,9 / ≤ 28,1 mg/l

*M ≥ 17,3 / ≤ 21,1 mg/l

*S 0 UFC/250 ml

*M 0 UFC/250 ml

*S - *M
 No abnormal change

 Без абнормална 

промяна

Check after 60 days
of no use

Проверете ако не е 
използвано 60 дни

Check after 60 days
of no use

Проверете ако не е 
използвано 60 дни

Check after 60 days
of no use

Проверете ако не е 
използвано 60 дни

*S ≥ 8,1 e ≤ 8,4

*M ≥ 8,9 e ≤ 8,2

RIF. NORMATIVO 
D.LGS. 31/2012

TESTING WATER
QUALITY

Тестване на качеството 
на водата

TREATED WATER
QUALITY
Качество на 

преработената вода

NOTE
Бележки

System check for treatment has been conducted by TIFQLAB. Calabria University Section of Engineering Laboratory of Food Processes.. 
Проверка на обработката е било проведено от TIFQLAB. Секцията на Инженерната лаборатория по хранителни процеси на 

Университета Калабриа.

DRINKING WATER MICROFILTRATION
МИКРОФИЛТРАЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА
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SILVER

Functional 
flow rate

Функционален 
дебит

Autonomy
by external 
laboratory
Автономност

според
външна

лаборатория

Working 
pressure
Работно
налягане

Temperature
Температура

Capacity 
certified by 

TIFQ
Количество

сертифицирано 
от TIFQ

Mini

Small

Medium

Large

7.000 л*

 10.000 л *

15.500 л * 

22.000 л * 

2,2 l/min*
until
до

10.000 л*

until
до

15.000 л*

until
до

24.000 л*

until
до

45.000 л*

3 l/min *

5 l/min *

7 l/min *

Мин. 0.6 
Макс. 6 Bar

(0.06 - 0.6 MPa) 

Мин. 0.6 bar
Макс.. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 0.6 
Макс. 6 Bar

(0.06 - 0.6 MPa) 

Мин. 0.6 
Макс. 6 Bar

(0.06 - 0.6 MPa) 

Мин. 4.4
Макс. 38°C
(40-140°F) 

Мин. 4.4°C
Макс.. 38°C
(40-140°F)

Мин. 4.4
Макс. 38°C
(40-140°F) 

Мин. 4.4
Макс. 38°C
(40-140°F) 

*  Depending on the quality of the incoming water flow rates can vary considerably.

*  В зависимост от качеството на входящата вода,  дебита може да варира.

DRINKING WATER MICROFILTRATION.

Profine® SILVER removes bad odours and off-tastes, reduces chlorine, and has 
a filter rating of 0.5 microns. The quick-connect disposable cartridge is produced 
by using extruded carbon block technology enriched with a silver additive
to give the filter a bacteriostatic feature. This composite cartridge is suitable for 
the treatment of drinking water in compliance with Directive 98/83/EC.

INSTALLATION: upright or horizontal, as preferred.

Disposable product

Микрофилтрация на питейна вода.

Profine® SILVER премахва лошите миризми и вкус, намалява хлора и 
има филтър с рейтинг 0.5 микрона. П атрона за еднократна употреба с 
бързо свързване се произвежда чрез технология с пресован активен 
въгклен,  обогатена със сребърна добавка за да даде на филтъра 
бактериостатично свойство.  Тази комбинирана касета е подходяща за 
обработка на питейна вода в съответствие с Директива 98/83 / ЕО.

Инсталация: Вертикално или хоризонтално.

Продукт за еднократна употреба

nitrates nitratesnitratesnitrates

PRODOTTO
CONFORME

DM 25/2012
È raccomandata 

una verifica periodica

Testata
e sperimentata

È raccomandata 
una verifica periodica

Testata
e sperimentata
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Profine® GOLD

The Profine® GOLD cartridge is the flagship of the range. Do you 
need Water without risks? With ultrafiltration the GOLD cartridge 
is an absolute antibacterial treatment. In addition, it improves 
your Water quality by removing the suspended particles without 
overlooking the functions of absorption and dechlorination.

Филтърният патрон Profine® GOLD е флангмена на 
гамата. Искате вода без рискове? Със своята ултра-  
филтрация патрона GOLD предоставя пълно 
антибактериално обработване. Като допълнение 
подобрява качеството на водата, като премахва 
суспендираните частици без да пренебрегва функциите 
на абсорбиране и дехлориране.
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Profine® GOLD

RAW WATER
QUALITY TESTED

References to chemical analysis and chemical-
physical properties of water as a reference by the 
manufacturer are inserted, both for the definition of 
the conditions of use and of the maintenance, and 
the period of use of the equipment.

CHECK OF PARAMETER CHANGE
The values represented refer to a trial of 10000 
liters (with cartridge SMALL) and 15000 (with 
cartridge MEDIUM) with domestic drinking water.

Сурова вода
Тествано качество

Позовават се химическите анализи и 
химико-физичните свойства на водата 
като отправна точка от производителя, 
както за определянето на условията за 
използване и за поддръжката, така и за 
периода на използване на оборудването.

ПРОВЕРКА НА ПРОМЯНА НА 
ПАРАМЕТРИТЕ
Представените стойности се отнасят до 
опита на10000 литра (с патрон SMALL) и 
15000 литра (с патрон MEDIUM) с 
домашна питейна вода.

*S = патрон - cartridge SMALL
*M = патрон - cartridge MEDIUM / 
LARGE  

PARAMETER
ПАРАМЕТЪР

Alluminum
Алуминий

Ammonium (NH4) 
Амоний(NH4)

Coliform
bacteria  37°C

Колоидни бактерии
37°C

pH

Hardness
Твърдост

Pseudomonas 
Aeruginosa

Solphate
Сулфат

Nitrate
Нитрат

Iron
Желяазо

Active Chlorine
Активна хлор

Bacteria growth
22°C - 37°C

Растеж на
бактерии

22°C - 37°C

Conductivity
Проводимост

0,20 mg/l

0,50 mg/l

≥ 6,5 / ≤ 9,5

250 mg/l

50 mg/l

0,20 mg/l

0,20 mg/l

No abnormal change

2500 μScm-1 / 20° C

≥ 0,0013 / ≤ 0,013 mg/l

0,00 mg/l

≥ 8,10 / ≤ 8,25

≥ 29,72 / ≤ 32,01 mg/l

≥ 0,51 / ≤ 0,57 mg/l

≥ 0,15 / ≤ 0,166 mg/l

2,0 mg/l

No abnormal change

≥ 276 / ≤ 368 μScm-1

≥ 0,0013 / ≤ 0,0047 mg/l

0,00 mg/l 

0 UFC/250 ml0 UFC/250 ml

≤ 50 °F

0 UFC/250 ml

≤ 19,0 °F

0 UFC/250 ml

≥ 11,5 / ≤ 16,3 °F

0 UFC/250 ml

0 UFC/250 ml

≥ 8,16 / ≤ 8,57

≥ 23,09 / ≤ 36,11 mg/l

0 mg/l

≥ 0,106 / ≤ 0,16 mg/l

≥ 0,12 / ≤ 0,21 mg/l

No abnormal change
Check after 60 days

of no use

Check after 60 days
of no use

≥ 276 / ≤ 355 μScm-1

EU DIRECTIVE
98/83

TESTING WATER
QUALITY

ТЕСТВАНО КАЧЕСТВО
 НА ВОДАТА

TREATED WATER
QUALITY

КАЧЕСТВО НА 
ОБРАБОТЕНАТА ВОДА

NOTE
БЕЛЕЖКИ

System check for treatment has been conducted by TIFQLAB. Calabria University Section of Engineering Laboratory of Food Processes. 
Проверка на обработката е било проведено от TIFQLAB. Секцията на Инженерната лаборатория по хранителни процеси на 

Университета Калабриа.

check after 60 day
of no use

ULTRAFILTRATION OF DRINKING WATER
УЛТРАФИЛТРАЦИЯ НА ПИТЕЙНА ВОДА
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Без абнормална 

промяна

Без абнормална 

промяна

Без абнормална 

промяна
Проверете ако не е 
използвано 60 дни

Проверете ако не е 
използвано 60 дни

Проверете ако не е 
използвано 60 дни



GOLD

Functional flow rate
Функционален дебит

Capacity
Капацитет

Working pressure
Работно налягане

Temperature
Температура

Small

3 л/мин*

 10.000 л * 15.500 л * 22.000 л *

Мин. 0.6 bar
Макс 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс 38°C
(40-140°F)

Мин. 0.6 bar
Макс 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин.4.4°C
Макс. 38°C
(40-140°F)

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

(40-140°F)

5 л/мин* 7 л/мин*

Medium Large

*  Depending on the quality of the incoming water flow rates can vary considerably.

*  В зависимост от качеството на входящата вода, дебита може да варира.

ULTRAFILTRATION OF DRINKING WATER.

Profine® GOLD A composite structure filter with final phase of ultra-filtration
by membrane.
A cartridge with the highest level of filtration that includes and maximizes the
advantages of the carbon block system additives that together with
an ultra-filtration is able to block the passage of bacteria.
Ultra-filtration membranes are able to remove >99,99999% of bacteria.

INSTALLATION: upright or horizontal, as preferred.

Disposable product

ULTRAFILTRAZIONE PER ACQUA DA BERE.

Profine® GOLD Комбиниран структурен филтър с крайна фаза на 
ултрафилтрация с мембрана. 
Патрон с най-високо ниво на филтрация, която включва и максимизира 
предимствата на добавките от активния въглен, които заедно с 
ултрафилтрацията могат да блокират преминаването на бактериите. 
Мембраните за ултрафилтрация блокират >99,99999% от бактериите.

Инсталация: Вертикално или хоризонтално.

За еднократна употреба

nitrates nitratesnitratesnitrates

PRODOTTO
CONFORME

DM 25/2012
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Profine® ARSENIC

The ARSENIC Free System combines compactness and high 
technology. With simple and quick installation, it is extremely 
efficient in removing arsenic to the point of usable water.
Its special formulation is absolutely selective against arsenic in its 
various forms.

The performance of the Profine® ARSENIC Free cartridge is not 
affected by other unwanted substances; arsenic, once removed, will
no longer be released in any way, thus ensuring the highest quality 
of service. With the Arsenic Free system, chlorine-compounds, 
tastes and odours are also removed from drinking water.

Системата ARSENIC съчетава компактност и високи 
технологии. С прост и бърз монтаж, той е изключително 
ефективен при отстраняване на арсен до точката на 
изплзване на вода. Специалната му формулировка е 
абсолютно селективна срещу арсена в различните му 
форми.

Ефективността на Profine® ARSENIC  не се влияе от други 
нежелани вещества; след като бъде премахнат, арсенът 
вече няма да бъде освободен по никакъв начин, като по 
този начин се гарантира най-високо качество на услугата. 
С филтърния патрон освен арсен също се отстраняват  
хлорни съединения, лош вкус и миризми от питейната 
вода.
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IT REDUCES THE 
CONCENTRATION 

OF ARSENIC IN 
DRINKING WATER

Намалява 
концентрацията 

на А рсен в 
питейната вода
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IT REDUCES THE CONCENTRATION OF 
ARSENIC IN DRINKING WATER.

Profine® ARSENIC is a disposable quick-connect cartridge, suitable for 
drinking water that exceeds the Arsenic concentration limit (> 10 μg/l and < 50 
μg/l). This is a quick-connect ion-exchange resin filter for absorbing arsenic. The 
resin meets NSF 61 and WRAS standards; the rest of the components that come 
into contact with water meet the relative drinking water requirements.
Usable at point of use for the removal of arsenic from water with a concentration 
of 50 μg/l max.

INSTALLATION: upright. R head is required.

Disposable product

Намалява концентрацията на арсен в 
питейната вода.

Profine® ARSENIC е ф илтър за бързо свързване за еднократна 
употреба, подходящ за питейна вода, която надвишава границата на 
концентрация на арсен(> 10 μg/l и < 50 μg/l).Филтър с йонообменна 
смола абсорбираща арсен. Смолата отговаря на NSF 61 и WRAS 
стандарти; останалите компоненти които влизат в контакт с вода, 
отговарят на съответните изисквания за питейна вода. Използваем 
при наличие на арсен във водата ненадвишаващ  50 μg/l .

Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R  

Продукт за еднократна употреба

nitrates nitratesnitratesnitrates

ARSENIC

Functional flow rate 
Фунционален дебит

Capacity
Капацитет

Working pressure
Работно налягане

Temperature
Температура

13.500 л * 9.000 л * 20.000 л *

Мин.  0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4
Макс. 38°C
(40-140°F)

Мин. 4.4
Макс. 38°C

(40-140°F)

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4
Макс. 38°C
(40-140°F)

1,5 л/мин *1 л/мин * 2 л/мин *

MediumSmall Large

*  Depending on the quality of the incoming water flow rates can vary considerably.

*  В зависимост от качеството на входящата вода, дебита може да варира.

CONNECTION HEAD
СВЪРЗВАЩА ГЛАВА

ARSENIC REMOVAL RESIN
MIXED WITH ACTIVE CARBON 
СМОЛА ПРЕМАХВАЩА АРСЕН
СМЕСЕНА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

POLYPROPYLENE HOUSING 
КОРПУС ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

CARBON BLOCK 0,5 MICRON
 WITH SILVER IONS
АКТИВЕН ВЪГЛЕН 0,5 МИКРОНА
СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ
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Profine® NITRATES

The cartridge Profine® NITRATES is the new addition to the 
Profine® family. With the combination of nitrate selective resin 
and carbon block technology it offers the guarantee of good 
and safe Water by reducing the presence of potentially harmful 
substances.

Profine® NITRATES е ново попълнение към 
семейството на  Profine®. С комбинация от 
селективна смола и активен въглен, патрона 
гарантира добра и безопасна вода, като намлява 
наличието на опасни вещества.
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IT REDUCES THE 
CONCENTRATION 

OF NITRATES IN 
DRINKING WATER

Намалява 
наличието 

на нитрати 
в питейната 

вода
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NITRATES

Functional flow rate 
Функионален дебит

Capacity
Обем

Working pressure
Работно налягане

Temperature
Температура

1.400 л* 2.100 л* 900 л* 

Мин. 0.6 bar

Макс. 6 bar
(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C
(40-140°F)

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 0.6 bar
Макс 0.6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C
(40-140°F)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C
(40-140°F)

1,5 л/мин * 2,2 л/мин *1 л/мин * 

Medium LargeSmall

*  Depending on the quality of the incoming water flow rates can vary considerably.

* В зависимост от качеството на входящата вода, дебита може да варира. 

CONNECTION HEAD
СВЪРЗВАЩА ГЛАВА

NITRATES REMOVAL RESIN 
MIXED WITH ACTIVE CARBON 
СМОЛА ПРЕМАХВАЩА НИТРАТИ 
СМЕСЕНА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

POLYPROPYLENE HOUSING
КОРПУС ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

CARBON BLOCK 0,5 MICRON WITH 
SILVER IONS
АКТИВЕН ВЪГЛЕН 0,5 МИКРОНА
СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ

IT REDUCES THE CONCENTRATION OF 
NITRATES IN DRINKING WATER.

Profine® Nitrates is a disposable cartridge with nitrate selective resin for the 
treatment of drinking water.
The Profine® filter with bayonet mount reduces nitrate. This filter is built with
the strong anionic macroporous resin and has a stage of final filtration with 0.5
micron nominal and carbon block with silver.
Used at point of use, for drinking water with concentration of nitrate between
50 mg/l.

INSTALLATION: upright. R head is required.

Disposable product

Намалява наличието на нитрати в 
питейната вода.

Profine® Nitrates е филтър за еднократна употреба със слективна 
смола  за обработка на питейна вода съдържаща нитрати. 
Филтърът Profine® с байонет за монтаж намалява нитратите. Този 
филтър съдържа силна анионна м  акропореста смола и има 
окончателно филтриране от 0,5 микрона и активен въглен със 
сребро.  Използва се при наличие на нитрати във водата 
ненадвишаващи 5  0  mg/l.

Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R  

Продукт за еднократна употреба

nitrates nitratesnitratesnitrates
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Profine® OCRA

The Cartridge for partial softening Ho.Re.Ca.
Add prestige to your hotel and restaurant facilities.
Use OCRA with its resin that reduces the total hardness of Water. 
Remove radically scales due to deposits of limestone:
OCRA protects you and protects your plants.

Филтърен патрон за частично омекотяване Ho.Re.Ca. 
Добавете престиж към вашите хотели и ресторанти. 
Използвайте OCRA със смола, която намалява общата 
твърдост на водата.
Премахва котления камък причинен от варовикови 
отлагания. OCRA  защитава вас и вашето оборудване.
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WATER, NO MORE SCALING
ВОДА БЕЗ КОТЛЕН КАМЪК
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WATER, NEVER SCALING.

Profine® OCRA iis quick-connect cartridge with strong gel cation softening resin. 
Filter for softening drinking water, with fixed residual hardness mixing (approx. 
25%), for beverage dispensers or similar equipment.
If the cartridge is used in food application equipment, the whole system must 
comply the EU regulation 178/2002.

INSTALLATION: upright. R head is required.

Disposable product

ВОДА БЕЗ КОТЛЕН КАМЪК.
Profine® OCRA   филтър за бързо свързване със силна катионна 
омекотяваща смола. Филтър за омекотяване на питейна вода, с 
фиксирана остатъчна твърдост (около 25%), за диспенсъри или 
подобно оборудване.
Ако касетата се използва в оборудването за  храна, цялата система 
трябва да съответства на Регламент 178/2002 на ЕС.

Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R  

Продукт за еднократна употреба

nitrates nitratesnitratesnitrates
CONNECTION HEAD
СВЪРЗВАЩА ГЛАВА

STRONG CATION RESIN 
СИЛНА КАТИОННА СМОЛА

POLYPROPYLENE HOUSING 
КОРПУС ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

MESH FILTER
МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР

WATER TO
BE TREATED

Вода за 
обработка

RESIDUAL
HARDNESS

ОСТАТЪЧНА
ТВЪРДОСТ

Hard. °F
Твърдост °F

1.050

750

525

420

350

300

260

10

15

20

25

30

35

40

Large (I)Small (l)

1.500700

1.000500

750350

600280

500230

420200

375170

°F

2,5

3,8

5

6,3

7,5

8,8

10

THEORETICAL CAPACITY ACCORDING TO
NOMINAL ION-EXCHANGE RESIN CAPACITY
Теоретичен капацитет според номиналния 

ионообмен на смолата

Medium (I)

OCRA

Functional flow rate 
Функционален дебит 1,3 л/мин 2 л/мин 2,5 л/мин

Medium LargeSmall
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Profine® VIOLET

VIOLET, the Cartridge for Ho.Re.Ca. and Coffee Machines. 
Add prestige to your hotel and restaurant facilities.
Use VIOLET with its carboxyl ion exchange resin that reduces 
the temporary hardness of Water.
Completely removes scales due to limestone deposits.
The VIOLET protects you and your plants.

VIOLET, филтърен патрон за Ho.Re.Ca. и кафе 
машини. Добавете престиж към вашите хотели и 
ресторанти. Използвайте VIOLET със своята 
карбоксил-йонообменна смола, която намалява 
временната твърдост на водата.
Изцяло премахва котления камък причинен от 
варовикови отлагания.
VIOLET предпазва вас и вашето оборудване.
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WATER, NO MORE SCALING 
TASTE AND ODOUR 

REMOVAL
Вода без котлен 

камък , лоша миризма и 
вкус
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SMALL

MEDIUM

LARGE

Hardness
Твърдост

Hardness
Твърдост

Hardness
Твърдост

°F

°F

°F

10

10

10

15

15

15

20

20

20

25

25

25

30

30

30

35

35

35

40

40

40

байпас 0%

байпас 0%

1

1

1

2.664

3.996

5.994

1.776

2.664

3.996

1.332

1.998

2.997

1.066

1.598

2.398

888

1.332

1.998

761

1.142

1.713

666

999

1.499

°dH

°dH

°dH

6

6

6

8

8

8

11

11

11

14

14

14

17

17

17

20

20

20

22

22

22

байпас 10%

байпас 10%

2

2

2

2.960

4.440

6.660

1.973

2.960

4.440

1.480

2.220

3.330

1.184

1.776

2.664

987

1.480

2.220

846

1.269

1.903

740

1.110

1.665

байпас 40%

байпас 0%          байпас 10%       байпас 40%

байпас 40%

3

3

3

4.440

6.660

9.990

2.960

4.440

6.660

2.220

3.330

4.995

1.776

2.664

3.996

1.480

2.220

3.330

1.269

1.903

2.854

1.110

1.665

2.498

Capacity with
капацитет с

Capacity with
капацитет с

Capacity with
Капацитет с 

Capacity with
капацитет с

Capacity with
капацитет с

Capacity with
Капацитет с 

Capacity with
капацитет с

Capacity with
капацитет с

Capacity with
Капацитет с 

nitrates nitratesnitratesnitrates

WATER, NEVER SCALING.
TASTE AND ODOR REMOVAL.

Profine® VIOLET. Designed to reduce the temporary hardness of drinking water. 
Quick-connect cartridge with carboxylic weak cation resin mixed with granular 
carbon, featuring final carbon block stage with silver ions.
If the cartridge is used in food processing equipment, the whole system must
comply with the EU regulation 178/2002

INSTALLATION: upright. R head is required.

Disposable product

Вода без котлен камък. 
Премахва лошата миризма и вкус.
Profine® VIOLET  Проектиран за да намали твърдостта на питейната 
вода. Ф илтър за бързо свързване със слабо карбоксилна смола, 
смесена с гранулиран активен въглен, и включващ активен въглен със 
сребърни йони.
Ако ф илтъра се използва в хранително-преработвателно оборудване, 
цялата система трябва да съответства на Регламент 178/2002 на ЕС

Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R  

Продукт за еднократна употреба

CONNECTION HEAD 
Свързваща Глава

WEAK CATION RESIN MIXED
WITH ACTIVE CARBON

POLYPROPYLENE HOUSING 
Корпус от полипропилен

CARBON BLOCK 0,5 MICRON 
WITH SILVER IONS
Активен въглен 0,5 микрона
със сребърни йони

VIOLET

Functional flow rate 
Функционален дебит 1,3 л/мин 2 л/мин 2,5 л/мин

Small Medium Large
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Profine® YELLOW

YELLOW is demineralization!
Do you need to remove all salts and minerals?
Choose the YELLOW Cartridge to have demineralized Water. 
Total removal of salinity is possible with the mixed bed resin.

YELLOW е деминерализация!
Трябва ли да отстраните всички соли и минерали?
Изберете    YELLOW  за да имате деминерализирана вода. 
Пълното отстраняване на солеността е възможна 
благодарение на смолата със смесена основа.
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FOR THE PRODUCTION OF
DEMINERALIZED WATER FOR

TECHNOLOGICAL USES
ПРОИЗВОДСТВО НА 

ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА 
ВОДА ЗА 

ТЕХНОЛОГИЧНА 
УПОТРЕБА
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FOR DEMINERALIZED WATER PRODUCTION,
FOR NON DRINKABLE WATER.

Profine® YELLOW ion-exchange resin filter (using cation and anion resins)
designed for the total demineralization of water. It features a quick-connect
cartridge with a mixed-bed demineralizing resin.

INSTALLATION: upright. R head is required.

Disposable product

ПРОИЗВОДСТВО НА 
ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА,

ЗА НЕПИТЕЙНА ВОДА.
Profine® YELLOW филтър с йонообменна смола (използващ 
катионни и анионни смоли), предназначени за общата 
деминерализация на водата. Филтър за бързо свързване със смола 
със смесена основа.

Инсталация: Вертикален. необходима е глава R.

Продукт за еднократна употреба

nitrates nitratesnitratesnitrates
FLOW RATE (l/min) 1

205

136

102

82

68

58

1,5

307

205

153

153

102

88

2

460

307

230

230

153

132

Дебит(л/мин)

CAP. 100 MG/L CACO3 (l) 

CAP. 150 MG/L CACO3 (l)

CAP. 200 MG/L CACO3 (l)

CAP. 250 MG/L CACO3 (l)

CAP. 300 MG/L CACO3 (l)

CAP. 350 MG/L CACO3 (l)

YELLOW

Flow rate (l/min)
Дебит(л/мин)

Working pressure
Работно налягане

Temperature
Temperatura

Small

1 л/мин *

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C

(40-140°F)

Мин. 0.6 bar 
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс.38°C
(40-140°F)

Мин. 0.6 bar
Макс. 6 bar

(0.06 - 0.6 MPa)

Мин. 4.4°C
Макс. 38°C
(40-140°F)

1,5 л/мин * 2 л/мин *

Medium Large

*  Flow rates can vary, even to a considerable extent, depending on the total salinity of the incoming water.
*  В зависимост от качеството на входящата вода, дебита може да варира. 

CONNECTION HEAD
СВЪРЗВАЩА ГЛАВА

MIXED BED RESIN
СМОЛА СЪС СМЕСЕНА ОСНОВА

POLYPROPYLENE HOUSING 
КОРПУС ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

MESH FILTER
МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР
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STOP DIRT AND SAND
Pretreatment in water treatment system

СПИРА МРЪСОТИЯ И ПЯСЪК 
Предварителна обработка в система 
за преработка на вода

The special design of the cartridges is based on a model allowing 
rapid fitting of different cartridges of different lengths and allowing 
substitution by unqualified staff without requiring tools following 
instructions and rotating the cartridges for a quarter turn makes it 
particularly easy, quick and safe.
You can choose between four sizes depending on your requirements:
Mini, Small, Medium and Large

External diameter: 87.4 mm 

Mini cartridge length: 216.5 mm 

Small cartridge length: 269 mm 

Medium cartridge length: 384 mm 

Large cartridge length: 529 mm

Специалния дизайн на патроните е базиран на модел 
позволяващ бързо свързване на патрони с различни дължини и 
позволяващ подмяна от неквалифициран персонал, без да се 
изискват инструменти.  Следвайки инструкцията и завъртайки 
патрона с четвърт оборот е лесно, бързо и безопасно. Можете 
да изберете от 4 размера в зависимост от нуждите ви:  Mini, 
Small, Medium и Large

Външен диаметър: 87.4 mm 

Дължина на MINI: 216.5 mm 

Дължина на SMALL: 269 mm 

Дължина на MEDIUM: 384 mm 

Дължина на LARGE: 529 mm

WATER, FILTRATION
AND TASTE & ODOR REMOVAL 
Dechlorination and clarification of drinking water

Филтрация на вода, премахване на  
лош вкус и мирис
Дехлориране и пречистване на питейна 
вода

DRINKING WATER MICROFILTRATION 
Antibacterial, dechlorination and
clarification of drinking water

Микрофилтрация на питейна вода 
Антибактериално, дехлориране и 
пречистване на питейна вода

Profine® RED Profine® BLUE Profine® SILVER

CARTRIDGES
КАСЕТИ

È raccomandata 
una verifica periodica

Testata
e sperimentata

È raccomandata 
una verifica periodica

Testata
e sperimentata

È raccomandata 
una verifica periodica

Testata
e sperimentata

È raccomandata 
una verifica periodica

Testata
e sperimentata
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WATER, NEVER SCALING
Water softening
controlled with strong cationic resin 

ВОДА БЕЗ КОТЛЕН КАМЪК
Омекотяване на водата контролирано 
от силна катионна смола

DRINKING WATER ULTRAFILTRATION 
Ultra-filtration removes >99,99999% of bacteria 

Ултрафилтрация на питейна вода 
Ултрафилтрацията премахва >99,99999% 
от бактериите

WATER, NO MORE SCALING
TASTE AND ODOUR REMOVAL 
Decarbonation with weak carboxylic cationic resin

ВОДА БЕЗ КОТЛЕН КАМЪК 
ПРЕМАХВАНЕ  НА ЛОША МИРИЗМА 
И ВКУС
Декарбонизация със слаба карбоксилна 
катионна смола

FOR THE PRODUCTION OF DEMINERALIZED 
WATER FOR TECHNOLOGICAL USES
Total demineralization 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА ЗА 
ТЕХНОЛОГИЧНА УПОТРЕБА
Тотална деминерализация

Profine® OCRA

Profine® GOLD

IT REDUCES THE CONCENTRATION 
OF ARSENIC IN DRINKING WATER 
Cartrige for arsenic removal

Намалява концентрацията на 
арсен в питейната вода

Profine® VIOLET

Profine® ARSENIC

IT REDUCES THE CONCENTRATION OF 
NITRATES IN DRINKING WATER
For the removal of nitrates in drinking water

Намлява концентрацията на нитрати 
в питейната вода

Profine® YELLOW

Profine® NITRATES
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THE ITALIAN INNOVATIVE GENIUS HAS GIVEN 
BIRTH TO ANOTHER NEW PRODUCT:  
THE MODULAR CARTRIDGE HEAD.

A compact design, completely made in Italy
suitable for all types of assembly.

It is available in four versions:
a) Multiple Head: provides the input and the output from an opposite line and

can be used on its own or as a component in treatments combining different
types of cartridges for various stages of filtration.*

b) Single Head: provides the input and the output from the same side and can
be used on its own or as the final component of a system combining different
types of cartridges. It is designed to get more compact during installation.*

c) Parallel Head: provides the input and the output in line. It can be used as a
on its own or as the final component of a parallel system combining the same
type of cartridge in order to increase the autonomy or flow rate.

d) R Head: provides the input and the output in opposite line and can be used on 
its own or matched exclusively to cartridges series R. The head has irreversible 
flow and is equipped with flow control and non-return valve in accordance with 
the regulations.*

The support bracket is designed to guarantee maximum safety in hooking the 
cartridges during the operations of replacement and to give a solid, stable non 
vibrating system. It always allows a rotation of 180° of the head on the axis, thus 
offering a complete adaptability of the IN-OUT joints, left and right, according to 
the needs of the plant.

The brackets are made according to four basic patterns:
a) Mural,  90° Square: with vertical lateral surface, it is made to mount on a
vertical wall and it is usable on any type of surface (metal, wood, or brickwork).

b) Straight: without any support, it can be used to mount on existing supports.

c) Customizable metal: made of steel and specific for each application, it
allows you to minimize space requirements and provides greater mobility of
the cartridge.

d) Duplex or Triplex: for special applications, specific brackets are available
that they allow the placement of various heads in different patterns.

*You can moisten the side by rotating the head 180°.

ИТАЛИАНСКИЯ ИНОВАТИВЕН 
ГЕНИЙ РОДИ НОВ ПРОДУКТ: 
МОДУЛНА ГЛАВА ЗА КАСЕТИ.

Компактен дизайн, изцяло изработен в Италия, 
подходящ за всички видове монтаж.

Налично е в четири версии:
a) Серийна глава: осигурява вход и изход от противоположни

страни и може да се използва самостоятелно или като компонент 
при комбиниране на различни видове касети за различни етапи на 
филтриране.* 

b) Единична глава: осигурява вход и изход от същата страна и може 
да бъде използван самостоятелно или като крайния компонент на 
система, комбинираща различни видове касети. Той е проектиран 
така, че да става по-компактен по време на монтажа.*

c) Паралелна глава: осигурява вход и изход линейно. Може да бъде 
изпозолзвана самостоятелно или като краен компонент на 
паралелна система, кобинираща еднакви касети за да увеличи 
автономността или дебита.*

d) Глава R: осигурява вход и изход в противоположна линия, може 
да се използва самостоятелно или с касети които са R серия. 
Главата има необратим поток и е оборудвана с регулатор на дебита 
и възвратен клапан в съответствие с правилата.* 

Скобата за монтаж е проектирана за да гарантира максимална 
безопасност при монтажа на касетите и осигурява стабилна, 
невибрираща система. Позволява 180 градусово завъртане, предлага 
пълна адаптивност на свръзките, ляво и дясно, в 
зависимост от нуждите на инсталацията.

Скобите се правят по четири основни модела:
а) Murale, Squadra 90°: с вертикална странична повърхност, е 
направена да се монтира на вертикална стена и се използва за 
всякакъв вид повърхност (метал, дърво или тухлена зидария).

b) Права: без стойка, тя може да се използва за монтиране на 
съществуващи стойки.

c) Персонализирана метална: изработена от стомана и специфична 
за всяко приложение, тя ви позволява да сведете до минимум 
изискванията за пространство и осигурява по-голяма мобилност 
на касетата.

d) Duplex или Triplex: за специални приложения са налични 
специфични скоби, които позволяват поставянето на различни 
глави при модели.

*може да опредаляте посоката като завъртате главата на 180°

Profine® HEADS
TESTATE Profine®
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MODULAR CARTRIDGE HEADS 
Модулни глави за касети 

WATER FLUX IN HEADS  - Схема на движение на водата при различните глави

Standard cartridge 
Стандартен патрон OCRA - ARSENIC 

NITRATES 
YELLOW - VIOLET 

USE ONLY HEAD R 
Използват само R Глава

a. Series Head
Серийна глава 

b. Single Head
Единична глава

c. Parallel Head
Паралелна глава

b. R Head
Глава R
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TYPE
Модел
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BLUE

SILVER

GOLD

ARSENIC

NITRATES

OCRA

VIOLET

YELLOW

Turbidity
Мътност

Chlorine THM
Хлор THM

Total hardness
Обща твърдост

Temporary hardness
Временна твърдост

Salinity
Соленост

CL
Bacteriostatic

бактериостатичен

CL
Ultrafiltration

Ултрафилтрация
Arsenic
Арсен

Nitrates
Нитрати

Drinking use
Питейни употреба

These cartridges must only be used for the treatment of water declared drinkable at origin. It is strictly prohibited to use the cartridges for water of questionable potability 
or microbiologically contaminated water without adequate pre-treatment disinfection before or after the system.

Строго се забранява използването на филтрите, за вода със съмнителна годност за пиене, или микробиологично замърсена вода без подходяща 
дезинфекция преди или след системата.

CARTRIDGE REPLACEMENT INSTRUCTIONS   ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДМЯНА НА ПАТРОНА
Please be aware that the following notes are a summarized version of the directions given in the user guide. 
следващите бележки са обобщена версия на упътванията в ръководството за употреба

1. Close the water inlet valve
and open the outlet valve.

Затворете крана на входа вода и 
отворете на изхода

2. Turn the cartridge a ¼
turn to the left and pull it out.

Завъртете патрона 1/4 
оборот на ляво и го 
издърпайте

3. Remove the cap seal and moisten the
O-rings with water: push the cartridge up
and turn it a ¼ turn to the right.

Премахнете защитната капачка и 
намокрете о-пръстена с вода. Натиснете 
патрона нагоре и завъртете 1/4 оборот на 
дясно.

4. Open the water inlet valve
and allow the water to run for 5 
minutes before using.

Отворете крана на входа и оставете 
водата да тече 5 мин. преди да я 
използвате.

TABLE OF APPLICABILITY OF Profine® CARTRIDGES 
Таблица с приложения на филтрите Profine®

TAP LIGHT TELLS YOU WHEN 
CARTRIDGE HAS EXPIRED!
Кран със светлина показваща кога 
патрона е за смяна.
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LET’S GO PROFINE!
Profine® Project 

The aim of Profine is to make more and more people aware of  the theme
of drinking water. We want to make captivating and understandable how it’s 
possible having a real and simple alternative to bottled water.
For this reason, Profine takes every opportunity to succeed in changing the 
habits of those who don’t drink water from the tap at home yet.
Intellectuals, bloggers, artists, experts in the field, up to those who have never 
thought about the water they drink: we want to share with all this our thinking!
In these pages you will find the works that the artist Giordano Rizzardi
has created to tell Profine line, born to improve the water of home, restaurants, 
bars, activities, and industries.
The engagement of Giordano Rizzardi, thanks to its artistic sensibility
and a certain irreverence to the contemporary expressive patterns,
leads off this exciting path.

Bon voyage and good water!

LET’S GO PROFINE! 
Проект Profine  ® 

Целта на Profine е да накара все повече и повече хора да се 
запознаят с темата за питейната вода. Искаме да направим 
завладяващо и разбираемо, как е възможно да има реална и проста 
алтернатива на бутилираната вода.
По тази причина Profine използва всяка възможност да успее да 
промени навиците на тези, които все още не пият вода от чешмата 
вкъщи.
Интелектуалци, блогъри, художници, експерти в областта, до 
онези, които никога не са мислили за водата, която пият: искаме да 
споделим с всички, това наше мислене! В тези страници ще 
намерите произведенията, които авторът Giordano Rizzardi 
създаде, за да разкаже за Profine линията, създадена за подобряване 
на водата в домове, ресторанти, барове и индустрии. 
Ангажиментът на Giordano Rizzardi, благодарение на 
художествената си чувствителност и известно уважение към 
съвременните изразителни модели, води този вълнуващ път.

На добър път и добра вода!

www.giordanorizzardi.com
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