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модели 9 | 15 | 22

Ambrogio е най-ефективният продукт за омекотяване на вода във 
вашия дом. Ambrogio автоматично изчислява точните количества 
сол и вода, необходими за регенериране и почистване на смолата. 
Ambrogio може да определя точното количество изтощена смола и 
я регенерира селективно, като намалява броя на пълненията на 
резервоара със сол. И накрая, регенерирането на смолата по 
възходящия поток прави Ambrogio особено ефективен.

Раб. темп-ра
4 - 49 °C

Тип вода
питейна

Мин. дебит
11,36 (л/м)

Омекотената вода 
никога не свършва!

Ambrogio дава и повече:

• безопасна система против наводнение
и намляваща разходите благодарение
на двойния предпазен клапан за
соления разтвор и на зареждащия
клапан, който не е под налягане

• резервоар за смола с увеличена до
три пъти дебелина на стената спрямо
конкурентите

• вградени индикатор за нивото на
солта и аларма за липса на сол

• сух резервоар за сол и подготовка на
солен разтвор само при необходимост

• подготовка на соления разтвор с
омекотена вода

• светодиодна индикация за проверка
на резервоара за солен разтвор

• индикатор за поток и дебитомер

Как Ambrogio 
работи в дома ви?

Размери на Ambrogio

Параметър Profine®

Ambrogio 9
Profine®

Ambrogio 15
Profine®

Ambrogio 22

Номинален капацитет на 
омекотяване [ °f∙m3 @ kg 
количество сол]

13,6@0,27
46,0@2,27

47,2@0,68
59@1,10

101,8@3,63

77,2@1,04
116@2,07

196,1@5,70

Номинален раб. дебит [л/мин] 15,1 18,9 22,7

Спад на налягане при номин. 
работен дебит [bar] 0,21 0,48 0,77

Кол-во смола с голям капацитет [л] 9,0 14,2 22,1

Работно налягане min-max [bar] 1,3-8,5

Работна температура min-max [°C] 4-49

Мин. необходим дебит вода (л/м) 11,36

Макс. дебит при черпене на вода 
по време на регенериране (л/м) 7,6

Фитинги 1”M с бай-пас и миксер за твърдостта

Ном. размер на бутилка смола [cm] 22,9 x 35,6 20,3 x 63,5 20,3 x 88,9

Размери A [cm] 54,8 83,5 108

Размери B [cm] 41,0 69,7 94,2

A

B 8,6 cm

ВХОД

ИЗХОД

37,2 cm
31

,8
 c

m

водопровод

съдомиялна

бойлер

предимства

консуматори 
в баня

пералня

мивки

1

ЦЕНА С ДДС 3 480 лв. 3 600 лв. 3 990 лв.



РАЗМЕРИ
КОД ШИРОК ДЪЛБОК ВИСОК

S0ZR0020-ALP - ZERO ENG 360 mm 360 mm 150 mm

КОД МОДЕЛ ЦЕНА С ДДС
S0ZR0020-ALP ZERO ENG 1 929 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работен дебит 3 l/min

мин./макс. раб. налягане 1,5 bar - 6 bar
мин./макс. температура 5°/35° C
Филтрация преди/след CB AG 0,5 MS Profine® Carbon Block
Капацитет на филтъра 7.000 l

Най-хубавата вода у дома 

Profine® ZERO предлага в един продукт: 

• Батерия с аларма за смяна на филтъра (интелигентен кран)
• Голям дебит веднага
• Без нужда от електрозахранване
• Тих и компактен

ЛЕКА ВОДА ОТ 
ВАШАТА ЧЕШМА

МАЛЪК ОБЕМ, 
ГОЛЯМО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ТИХ И БЕЗ 
НУЖДА ОТ 

ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ

ZERO е патентована осмотична система в компактна форма, включваща предварително и 
последващо третиране с бактериостатично действие, способно да произведе осмотична 
вода с незабавен голям дебит. Изключителният дизайн се характеризира с вместването 
на сменяеми филтри в лесно достъпно ергономично пространство за редовна и спешна 
поддръжка без никакви традиционни хидравлични връзки за вграденото устройство.

Със ZERO се роди нещо изключително, което направи революция в пиенето на чешмяна 
вода. Възникнало от желанието за радикално решение и отхвърляне на старата логика за 
третирането на водата, ZERO задава технологията за получаване на лека вода да не е 
повече труден технически предмет, а да е около нас и в нашия бит.

Пространството под мивката често е богат на предмети лабитинт с липса на място. Ние 
искахме да поместим в обем по-малък от на куфарче технология, която да ви даде много 
добра, безопасна и лека питейна вода. Ние правим това чрез денонсиране на всички тези 
класически елементи, с които съвременните системи от този тип не трябва да ограничават 
капацитета си, най-вече на външния резервоар и с това да подобряват работата си.

Най-голямото ни усилие беше да създадем система за получаване на лека вода, която да 
работи без шум освен създавания от течащата вода. ZERO искаше да отговори и на друга 
потребност, която е пълна безопасност, елиминираща всякакви електрически връзки. 
ZERO няма помпа или мотор; просто го свържете към домашната водопроводна система.

Profine®

Profine® е италианска марка, произвеждана от италианската фирма  think:water srl 
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 03 | 18/11
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Работно налягане 
Min 1,5 bar -  Max 6 bar

Температура
Min 5 – Max 35° C

ЕТИКЕТ ЗА ВОДА НОМЕР ЕДНО
ПАРАМЕТЪР 

(с изключен бай-пас) НА ВХОД НА ИЗХОД

проводимост при 25°C μS/cm 289 14,7

концентрация на 
водородни йони pH 8,15 7,54

хлорид mg/l 3,1 0,223
сулфати mg/l 19,3 0,572

цинк μg/l Zn 11,8 n.r.
калций mg/l Ca 32,4 1,48

магнезий mg/l Mg 11,5 0,45

калий mg/l K 0,7 0,176
натрий mg/l Na 2,07 0,52

общ фосфор μg/l P2 O5 29,8 n.r.

шествалентен хром μg/l Cr 0,94 n.r.
нитрати mg/l 3,5 2,9
PFAS ng/l 250 0,0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВХОДНО НАЛЯГАНЕ      КАПАЦИТЕТ ЗА
1 МИНУТА

  ВРЕМЕ ЗА 
ЗАПЪЛВАНЕ

2,5/36 bar/PSI 2,4 литра 18 мин
3/43 bar/PSI 2,7 литра 14 мин
4/58 bar/PSI 3 литра 10 мин

УСЛОВИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ
премахване на соли и минерали > 90 *

продуктивност
(обикновено при налягане 36 PSI)

40 % * 

Най-хубавата вода у дома
Profine®

МОНТАЖ ZERO може да се монтира във вертикално или в хоризонтално положение. 
При монтажа следвайте действащите местни разпоредби и инструкциите 
за уреда.

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ 
ЗА ПРОДУКТА

ОКОЛНА СРЕДА

Сменяйте патроните не по-късно от 12 месеца след датата на монтаж. 
Сменяйте батерията на LED индикатора при всяка смяна на патрона.

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по 
ISO 9001-2015 (за качество) и ISO 14001-2015 (за околна среда).

* варира според температурата и качеството на входящата вода

Отговаря на нормите на MOCA, Compasso d’oro, IF Design Award 2016, 
Gold Seal Certificate NSF и TIFQ LAB.

Депонирайте използвания патрон съобразно Решение 2000/532/EC 
(CER код 15 02 03)

Profine® е италианска марка, произвеждана от италианската фирма  think:water srl 
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 03 | 18/11
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР

Работен дебит 3,5 l/min
Работно налягане 1,5 bar

Температура 5°/38° C
Капацитет 7.000 l

• 0,5 μm микрофилтрация
• бактериостатично действие
• намалени габаритни размери
• 7.000 литра капацитет
• лесен монтаж
• проверка на патрона със светодиод
• не се изисква специален кран

Всички характеристики, които го правят идеален партньор 
в приготвянето на студени напитки и питейна вода.

ИДЕАЛЕН 
ПАРТНЬОР НА 

СЕМЕЙСТВОТО

UNO Е СБЪДНАТО  
РЕШЕНИЕ

БАКТЕРИОСТАТИЧНО 
ДЕЙСТВИЕ ДОРИ 

КОГАТО 
ОТСЪСТВАТЕ

UNO е мечтата за естествена вода, добита от недрата на земята и предоставена във 
вашия дом. Без повече съхраняване в пластмасови бутилки и транспортиране от стотици 
километри, за да я имате на трапезата си. С UNO можете да пиете домашната си вода 
безопасна, свежа и директно от чешмата.

UNO е перфектната демонстрация за това, че можете да получите всичко незабавно. Той 
е просто изработен уред - филтър, който не изисква труден монтаж. Всъщност, трябва 
само да развиете водопроводната тръба, да завиете UNO и отново да завиете тръбата, 
като поддръжката се състои единствено в подмяната на филтъра веднъж годишно или 
когато се износи. Предназначен е за тези, които обичат да казват “беше лесно”. За тези, 
които се радват на голяма награда след малко усилие. За тези, които търсят просто 
решение как да пият водата си у дома. За тези, които обичат стил и за които пластмасата 
няма място на трапезата им. За тези, за които бутилираната вода е била единствен избор.

Намиращият се вътре в гладкия корпус импрегниран със сребро въгленов блок гарантира 
филтрация 0.5 микрона за до 7.000 литра чиста и свежа вода. UNO е антибактериална 
система, подпомагана от гарантираното бактериостатично действие на импрегнираните 
сребърни йони. При взискателните тествания за симулиране на семейни домакинства не 
са установени бактериални и други замърсявания, дори при дълги периоди на отсъствие и 
неупотреба. Ако не искате да се откажете от добрата вода дори и по време на отпуск, 
вземете UNO със себе си! Можете да го завиете под всяка мивка.

Profine®

Чиста вода у дома 

Profine® UNO ви предоставя:

Profine® е италианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl

Italian company 

със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 03 | 18/11

РАЗМЕРИ
КОД ДИАМЕТЪР ВИСОЧИНА

K0NPNN00-B2S | UNO Profine® ENG ø 11,1 cm 30,4 cm
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КОД МОДЕЛ ЦЕНА С ДДС
K0NPNN00-B2S UNO Profine® ENG 279  лв.

Патрон с бърза връзка, със система за спиране на водата 
при смяна и микрофилтрация от блок с активен въглен и 
сребро.

XKRFN000-AZK Филтър UNO Silver 87  лв.



ИЗХОДВХОД

МОНТАЖ

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

ОКОЛНА СРЕДА

СМЯНА

Когато отворите крана на чешмата, водата влиза в UNO.

Тя покрива повърхността на активния въглен. Когато водата (да си спомним, че е много 
сложна система, богата на различни видове молекули и бактерии) започне да 
преминава през филтриращата стена на преформования активен въглен, постепенно 
отлага различните вещества в неговите характерни пори; на практика активният въглен 
има много голяма вътрешна повърхност (1 грам въглен има повърхност, еквивалентна 
на тази на футболно игрище), която може да задържа различни химически вещества - от 
големи органични молекули (тях спира най-напред) до минерални соли и метали в 
различни форми, до малки молекули хлор, които след известно проникване навътре 
също биват спирани. Това явление е известно като абсорбция и се отнася за голяма 
част неживи вещества. В потока вода през обичайна преграда се срещат и живи 
същества, бактериите, естествено присъстващи във всички системи; те са с различни 
размери, значително по-големи от споменатите по-горе молекули; повечето от тях 
срещат физическа преграда, тъй като порьозността на въгления цилиндър (много 
равномерна поради предварителното формоване) е по-малка от размерите на повечето 
от тях. Малката част от тях, която напредва, не са вредни, но ако пораснат, могат да 
станат такива. Накратко, важно е бактериите да не намерят начин да се 
възпроизвеждат. И тук идва приятелят Сребро, присъстващо в минимални количества в 
целия обем на въглена и блокирано така, че да не може да бъде отмито от водния поток 
и което е най-ефикасното естествено средство за възпиране развитието на бактерии.

Сега от вътрешния отвор на сребърно-въгления блок излиза добра и безопасна вода, 
която достига крана на чешмата и може да се пие.

UNO може да се монтира вертикално или хоризонтално.
При монтаж следвайте действащите местни разпоредби и инструкциите за уреда.

Смяна на патрона не по-късно от 12 месеца след датата на монтаж.
Сменяйте батерията на LED индикатора при всяка смяна на патрона.

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по ISO 9001-2015 (за 
качество) и 14001-2015 (за околна среда).

Съответства на  MOCA нормативите и Ministerial Decree 25/2012.

Депонирайте използваните патрони съобразно Решение 2000/532/EC
(CER код 15 02 03).

Работно налягане
Min 1,5 bar

Температура
Min 5 – Max 38° C

ЕТИКЕТ ЗА ВОДА НОМЕР ЕДНО
ПАРАМЕТЪР НА ВХОД НА ИЗХОД

проводимост при 25° C μS/cm 276 - 328 272 - 335
концентрация на 
водородни йони pH 8,2 - 8,3 8,1 - 8,4

твърдост °F 15,3 - 15,9 13,7 - 16,3
активен хлор mg/l 0,09 - 0,12 0,02 - 0,04

алуминий mg/l 0,006 - 0,012 0,004 - 0,002
амоний mg/l 0,00 0,00
желязо mg/l 0,15 - 0,17 0,003 - 0,005
сулфати mg/l 29,1 - 30,6 23,9 - 28,1

Profine® е италианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl 

със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 03 | 18/11

Чиста вода у дома
Profine®
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МОДЕЛ НА КОМПЛЕКТА

КОД МОДЕЛИ
ЦЕНА С

ДДС
K0KGSSM0-B1Z Комплект PROFINE® GOLD Small basic  3 l/m 480 лв
K0KGMMD0-B21 Комплект PROFINE® GOLD Medium basic  5 l/m 528 лв

РАЗМЕРИ НА ПАТРОНА С ГЛАВА

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ 

Патрон с най-висока степен на филтрация, който включва и надхвърля предимствата на Profine® 
Carbon Block системата с добавяне на сребро, и който със стъпалото за ултрафилтрация има
способността да блокира 99,9999% от преминаването на бактерии.

Композитен патрон, подходящ за третиране на питейна вода в съответствие с Директива 98/83/EC.

Комплектът е снабден с всичко необходимо за неговия монтаж.

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или ако струята 
на изхода е прекалено слаба. По-добре е да смените патрона в рамките на 365 дни от неговия 
монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и освободете налягането в системата, 
като отворите крана на батерията.  За правилно активиране на патрона отворете крана за приток на 
вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по ISO 9001-2015 (за качество) и по 
14001-2015 (за околна среда).

Съответства на MOCA, DM 174/2004 и DM 25/2012 нормите.

Kit Profine®

Битов комплект за ултрафилтрация   
с блокиране на бактерии
Комплектът Profine® GOLD премахва неприятните 
миризми и вкус, намалява хлора и има степен на 
филтрация 0,1 микрон.

PrProfine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

По време на монтажа и смяната на филтъра, обърнете внимание на 
разстоянието, което трябва да остане за изваждане на патрона.
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ST000117 * Комплект  GOLD/RED Medium   2 l/m 540 лв

* подробно описание на съдържанието на комплекта може да 
намерите на страница 23

SMALL MEDIUM



ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИ ПАТРОНИ

НЕАКТИВНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ 
НА КОМПЛЕКТА

PROFINE

Кратки периоди на неактивност: нужно е промиване на патрона; при по-дълги периоди на 
неупотреба е възможно да се извърши дезинфекция на системата.

При производството на Profine® филтри влиянието върху околната среда е
близко до 0. Всички Profine® филтри не съдържат BPA.

Депонирайте износените патрони съобразно Решение 2014/955/EU (EWC 15 02 03).

· Profine® Gold Филтър

· Филтърна Глава

· Спирателен кран с фитинги

· Profine® батерия със светодиод

ВНИМАНИЕ: това устройство изисква редовна поддръжка, за да 
може да гарантира изискванията към питейната вода и да 
способства за подобренията, обявени от производителя.

ДИОДНА ИНДИКАЦИЯ 
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ФИЛТЪРА

* Дебитите може да се променят според качеството на постъпващата вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР НА ВХОД НА ИЗХОД

Проводимост при 25° C µS/CM 276 - 368 276 - 355

Концентрация на водородни йони pH 8,1 - 8,25 8,16 - 8,57

Твърдост °F 13,9 - 19,0 11,5 - 16,3

Активен хлор mg/l 2,0 0,12 - 0,21

Алуминий mg/l 0,0013 - 0,013 0,0013 - 0,0047

Амоний mg/l 0,00 0,00

Желязо mg/l 0,15 - 0,166 0,0106 - 0,16

Сулфати mg/l 29,72 - 32,01 23,09 - 36,11

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

      Капацитет 7 000 l* 10 000 l* 15 000 l*

Работен дебит 3 l/min* 5 l/min* 7 l/min*

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

Pr    ofine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl 
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA 

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

Kit Profine®

Битов комплект за ултрафилтрация 
с блокиране на бактерии

Работно налягане Min - Max  
2 bar – 6 bar

(0,2 – 0,6 MPa)

Температура Min - Max 
4 °C – 30 °C

(40 °F – 86 °F) 
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РАЗМЕРИ НА ПАТРОНА С ГЛАВА

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Патронът се произвежда по Profine® Carbon Block технологията и е обогатен със сребро, 
за да може филтърът да придобие бактериостатична характеристика.

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

Композитен патрон, подходящ за третиране на питейна вода съобразно Директива 98/83/EC.

Комплектът е снабден с всичко необходимо за неговия монтаж.

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или ако 
струята на изхода е прекалено слаба. По-добре е да смените патрона в рамките на 365 дни 
от неговия монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и освободете 
налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно активиране на 
патрона отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да 
пиете от нея.

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по ISO 9001-2015 (за качество), 
по 14001-2015 (за околна среда) и МОСА.

Съответства на MOCA, DM 174/2004 и DM 25/2012 нормите.

Kit Profine®

Битов комплект за микрофилтрация с 
бактериостатично действие
Комплектът Profine® SILVER премахва неприятните миризми и 
вкус, намалява хлора и има степен на филтрация 0.5 микрона.

Profine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl 
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

По време на монтажа и смяната на филтъра, обърнете внимание на разстоянието, 
което трябва да остане за изваждане на патрона.

30
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m

42
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МОДЕЛИ НА КОМПЛЕКТА

КОД МОДЕЛИ

K0KSSSM0-B22 Комплект PROFINE® SILVER Small basic 3 l/m 408 лв.

K0KSMMD0-B24 Комплект PROFINE® SILVER Medium basic 5 l/m 459 лв.

  8

ЦЕНА С
ДДС

ST000116 * Комплект  SILVER/OCRA Medium   2,5 l/m 450 лв.

ST000115 * Комплект  SILVER Medium   2,5 l/m 318 лв.

* подробно описание на съдържанието на комплекта може да 
намерите на страница 23

SMALL MEDIUM



ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИ ПАТРОНИ

НЕАКТИВНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ 
НА КОМПЛЕКТА

PROFINE

При производството на Profine® филтри влиянието върху околната среда 
е близко до 0. Всички Profine® филтри не съдържат BPA.

Депонирайте износените патрони съобразно Решение 2014/955/EU (EWC 15 02 03).

Кратки периоди на неактивност: нужно е промиване на патрона; при по-дълги периоди 
на неупотреба е възможно да се извърши дезинфекция на системата.

· Profine® Silver Филтър

· Филтърна Глава

· Спирателен кран с фитинги

· Profine® батерия със светодиод

ВНИМАНИЕ: това устройство изисква редовна поддръжка, 
за да може да гарантира изискванията към питейната вода и 
да способства за подобренията, обявени от производителя.

ДИОДНА ИНДИКАЦИЯ 
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ФИЛТЪРА

Работно налягане Min - Max 
2 bar – 6 bar

(0,2 – 0,6 MPa)

Температура Min - Max 
4 °C – 30 °C

(40 °F – 86 °F) 

* Дебитите може да се променят според качеството на постъпващата вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР НА ВХОД НА ИЗХОД

Проводимост при 25° C µS/CM 276 - 328 272 - 335

Концентрация на
водородни йони pH 8.2 - 8.3 8.1 - 8.4

Твърдост °F 15.3 - 15.9 13.7 -16.3

Активен хлор mg/l 0.09 - 0.12 0.02 - 0.04

Алуминий mg/l 0.006 - 0.012 0.0004 - 0.002

Амоний mg/l 0.00 0,00

Желязо mg/l 0.15 - 0.17 0.0003 - 0.0005

Сулфати mg/l 29.1 - 30.6 23.9 - 28.1

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР МИНИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

     Kапацитет 7.000 l* 10.000 l* 15.500 l* 22.000 l*

Работен дебит 2,2 l/min* 3 l/min* 5 l/min* 7 l/min*

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

PrProfine® е италианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl 
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

Kit Profine®

Битов комплект за микрофилтрация с 
бактериостатично действие
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МОДЕЛ НА КОМПЛЕКТА

КОД МОДЕЛ

ST000120  Комплект  NITRATES Medium   1,5 l/m 540 лв 

РАЗМЕРИ НА ПАТРОНА С ГЛАВА

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

Това е патрон за еднократна употреба с извличаща нитратите смола за пречистване на 
питейна вода. Profine® филтърът намалява нитратите. Този филтър е изработен от силно 
анйонна макропореста смола и има номинална степен на окончателна  филтрация 0.5 
микрона и Profine® Carbon Block технология със сребро.

Монтира се в точката на ползване на питейната вода с концентрация на нитрати до 50 mg/l.

Комплектът е снабден с всичко необходимо за неговия монтаж.

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или ако 
струята на изхода е прекалено слаба. По-добре е да смените патрона в рамките на 365 дни 
от неговия монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и освободете 
налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно активиране на 
патрона отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди 
да пиете от нея.

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по ISO 9001-2015 (за качество) 
и по 14001-2015 (за околна среда).

Съответства на MOCA нормите.

Kit Profine®

Битов комплект за филтрация, 
който отстранява нитратите

Комплектът Profine® NITRATES намалява нитратите, които 
може да се намират в питейната вода.

По време на монтажа и смяната на филтъра, обърнете внимание на 
разстоянието, което трябва да остане за изваждане на патрона.

42
0 

m
m

Profine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 04/2018
   10

ЦЕНА С
ДДС

MEDIUM



ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИ ПАТРОНИ

НЕАКТИВНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ
НА КОМПЛЕКТА

При производството на Profine® филтри влиянието върху околната среда е 
близко до 0. Всички Profine® филтри не съдържат BPA.

Депонирайте износените патрони съобразно Решение 2014/955/EU (EWC 15 02 03).

Кратки периоди на неактивност: нужно е промиване на патрона; при по-дълги 
периоди на неупотреба е възможно да се извърши дезинфекция на системата.

· Profine® Филтър за Нитрати

· Филтърна Глава

· Спирателен кран с фитинги

· Profine® батерия без светодиод

· Комплект с цифров брояч на литрите

· Малък предфилтър 1/4"

ВНИМАНИЕ: това устройство изисква редовна поддръжка, 
за да може да гарантира изискванията към питейната вода и 
да способства за подобренията, обявени от производителя.

Работно налягане Min - Max 
2 bar – 6 bar

(0,2 – 0,6 MPa)

Температура Min - Max 
4 °C – 30 °C

(40 °F – 86 °F) 

* Дебитите може да се променят според качеството на
постъпващата вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР НА ВХОД НА ИЗХОД

Нитрати mg/l 38 4,8
Сулфати mg/l 33,1 29,0

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

Капацитет 900 l* 1.400 l* 2.100 l*

Работен дебит 1 l/min* 1,5 l/min* 2 l/min*

Kit Profine®

Битов комплект за филтрация, 
който отстранява нитратите

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 04/2018

Profine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA
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МОДЕЛ НА КОМПЛЕКТА

КОД МОДЕЛ

ST000119 Комплект  ARSENIC Small   3 l/m 330 лв.

РАЗМЕРИ НА ПАТРОНА С ГЛАВА

ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

УПОТРЕБА

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

СМЯНА

ФИРМЕНИ 
СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

Смолата отговаря на NSF 61 и WRAS стандартите; останалите компоненти, които влизат 
в контакт с водата, отговарят на изискванията за питейна вода. Монтира се в точката на 
използване на водата за отстраняване на Арсен от нея с концентрация до 50 μg/l макс.

Това е патрон с бърза връзка с филтър от смола за абсорбиране на Арсен.

Комплектът е снабден с всичко необходимо за неговия монтаж.

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или 
ако струята на изхода е прекалено слаба. По-добре е да смените патрона в рамките на 
365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и 
освободете налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно 
активиране на патрона отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне 
пет минути преди да пиете от нея.

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по ISO 9001-2015 (за 
качество) и по 14001-2015 (за околна среда).

Съответства на MOCA нормите.

Kit Profine®

Битов комплект за филтрация, който 
намалява съдържанието на Арсен
Комплектът Profine® ARSENIC е подходящ за питейна 
вода, която превишава границата за концентрация на 
Арсен (тип III и V).

PrProfine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl 
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

По време на монтажа и смяната на филтъра, обърнете внимание 
на разстоянието, което трябва да остане за изваждане на патрона.

30
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m
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ЦЕНА С
ДДС

SMALL



ОКОЛНА СРЕДА

ДЕПОНИРАНЕ НА 
ИЗНОСЕНИ ПАТРОНИ

НЕАКТИВНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ
НА КОМПЛЕКТА

При производството на Profine® филтри влиянието върху околната среда 
е близко до 0. Всички Profine® филтри не съдържат BPA.

Депонирайте износените патрони съобразно Решение 2014/955/EU (EWC 15 02 03).

Кратки периоди на неактивност: нужно е промиване на патрона; при по-дълги 
периоди на неупотреба е възможно да се извърши дезинфекция на системата.

· Profine® Филтър за Арсен
· Филтърна Глава

· Спирателен кран с фитинги

· Profine® батерия без светодиод

· Малък предфилтър 1/4"

ВНИМАНИЕ: това устройство изисква редовна поддръжка, 
за да може да гарантира изискванията към питейната вода и 
да способства за подобренията, обявени от производителя.

Работно налягане Min - Max 
2 bar – 6 bar

(0,2 – 0,6 MPa)

Температура  Min - Max 
4 °C – 30 °C

(40 °F – 86 °F)

* Дебитите може да се променят според качеството на постъпващата
вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР НА ВХОД НА ИЗХОД

Арсен mg/l 3,1 Не се открива

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТЪР МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

   Капацитет 9.000 l* 13.500 l* 22.000 l*

Работен дебит 1 l/min* 1,5 l/min* 2 l/min*

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

PrProfine® е ииталианска марка, произвеждана от италианската фирма think:water srl 
със сертификати ISO 9001-2015 | ISO 14001-2015 | MOCA

profine.it 
thinkwater.com

ver. 01 | 05/2018

Kit Profine®

Битов комплект за филтрация, който 
намалява съдържанието на Арсен
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PROFINE® БАТЕРИЯ

КОД МОДЕЛ ЦЕНА с ДДС
XRRCL000-ART Profine® Батерия с лед индикатор 

8500565A Profine® Батерия без лед индикатор

Използвайки интегриран таймер, кранът 
Profine® следи литрите вода и времето, 
изминало от момента на монтиране на 
патрона. Когато кранът се отвори, синият 
светодиод светва с мигаща светлина, тоест 
филтриращата система работи . 
Благодарение на пропорционалното броене, 
когато филтърът е достигнал максималния 
капацитет или когато е изтекла една година 
от инсталирането, мигащият червен 
светодиод ще ви информира, че е време за 
подмяна.
*подменете батерията при смяна на филтърния патрон.

• ИНТЕГРИРАН ТАЙМЕР,
• ОТЧИТАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ

ЛИТРИ ВОДА
• ЛЕНТА С LED СИГНАЛИЗИРАНЕ

ФИЛТРИРАНЕТО 
НА ДОМАШНА 
ВОДА
НИКОГА НЕ Е 
БИЛО ТОЛКОВА 
ЛЕСНО И 
ДОСТЪПНО 

ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

TWMIX3T Смесител с отделни вход и изход за филтрираната вода

КОД МОДЕЛ ЦЕНА с ДДС

TWMIX3T - Батерия с отделни вход и изход за филтрираната вода инокс

108 лв.

14

195 лв.

   396лв.8500799
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КОД ПРОДУКТ     ЦЕНА с ДДС
PPRS0SM0-AYE Red Small - Profine®
PPRM0MD0-AYC Red Medium - Profine®
PPRL0LR0-AYA Red Large - Profine®

СПЕЦИФИКАЦИИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
Работен дебит 3 l/min * 5 l/min * 7 l/min *

Капацитет До задръстване
макс. Δp 2,5 bar

До задръстване
макс. Δp 2,5 bar

До задръстване
макс. Δp 2,5 bar

Profine® Profine® RED намалява мътността, както и суспендираните частици, 
със степен на филтрация 5 микрона. Това е патрон с бърза връзка от 
екструдиран полипропилен. Патронът отговаря на ЕС Директива 
93/83/EC за употреба в третиращи системи и/или домакински 
уреди.Ако патронът се използва за третиране на вода, 
предназначена за консумация от хора, уредът трябва да отговаря на 
стандартите за питейна вода.

Работно налягане
Мин. 2 Макс. 6 Bar 

(0.2 - 0.6 MPa)

Температура
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F) * Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

Предварително филтриране 
в системи за третиране на 
вода

Тип вода 

питейна

PROFINE® ФИЛТРИ
За третиране на питейна вода

ЗА БИТОВА / ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
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МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

78 лв.
60 лв.
54 лв.
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PROFINE® ФИЛТРИ
За третиране на питейна вода

3
0

 c
m

2
4

,5
 c

m

4
2

 c
m

5
6

 c
m

ЗА БИТОВА / ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

МАЛЪКМИНИ СРЕДЕН ГОЛЯМ
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КОД ПРОДУКТ     ЦЕНА с ДДС
PPSM0MN0-AZ9 Silver Mini - Profine®
PPSS0SM0-AX1 Silver Small - Profine®

PPSM0MD0-AWU Silver Medium - Profine®
PPSL0LR0-AWS Silver Large - Profine®

СПЕЦИФИКАЦИИ МИНИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
Работен дебит 2,2 l/min * 3 l/min * 5 l/min * 7 l/min *
Капацитет 7.000 l * 10.000 l * 15.500 l * 22.000 l *

Profine®

Бактериостатичност, дехлориране 
и пречистване на питейна вода

Profine® SILVER отстранява лошите миризми и неприятните
вкусове, намалява хлора и е със степен на филтрация 0.5 
микрона. Патронът е сменяем и е произведен с употреба на 
обогатен със сребърни йони Profine® Carbon Block за придаване
на бактериостатични свойства. Композитен патрон, подходящ за 
третиране на питейна вода в съответствие с Директива 98/83/
EC.

Работно налягане
Мин. 2 Макс. 6 Bar 

(0.2 - 0.6 MPa)

Температура
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F)
* Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

Тип вода 

питейна

150 лв.
120 лв.
90 лв.
84 лв.

Profine®

Ултрафилтрация на 
питейна вода

Profine® GOLD отстранява лошите миризми и неприятните
вкусове, намалява хлора и е със степен на филтрация 0.1 
микрона. Патрон с най-висока степен на филтрация, който 
включва максимализира предимствата на Profine® Carbon Block
със сребърни йони и заедно със стъпалото за ултрафилтрация 
може да блокира до 99,9999% преминаването на бактерии. 
Композитен патрон, подходящ за третиране на питейна вода в 
съответствие с Директива 98/83/EC.

КОД ПРОДУКТ      ЦЕНА с ДДС
PPGS0SM0-AXM Gold Small - Profine®
PPGM0MD0-AXK Gold Medium - Profine®
PPGL0LR0-AXH Gold Large - Profine®

СПЕЦИФИКАЦИИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
Работен дебит 3 l/min * 5 l/min * 7 l/min *
Капацитет 7.000 l * 10.000 l * 15.000 l *   

* Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

Работно налягане
Мин. 2 Макс. 6 Bar 
(0.2 - 0.6 MPa)

Температура
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F)

Тип вода 

питейна

240 лв.

207 лв.
189 лв.



КОД ПРОДУКТ     ЦЕНА с ДДС
PPRS0SM1-AZ6 Arsenic Small - Profine®
PPRM0MD1-AZ4 Arsenic Medium - Profine®
PPRL0LR1-AZ3 Arsenic Large - Profine®

СПЕЦИФИКАЦИИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
Работен дебит 1 l/min * 1,5 l/min * 2 l/min *
Капацитет  10.000 l * 15.000 l * 20.000 l *

Profine®

Филтър за 
отстраняване на арсен 

Profine® ARSENIC е подходящ за питейна вода, която превишава 
лимита за концентрация на арсен (тип lII и V). Това е патрон с 
бърза връзка с филтър от смола за абсорбиране на арсен. 
Смолата отговаря на стандарти NSF 61 и WRAS; всички 
останали компоненти отговарят на изискванията за питейна 
вода. Използва се в точката на консумация за отстраняване на 
арсен от водата с концентрация до 50 μg/1 максимум.

* Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

Работно налягане
Мин. 2 Макс. 6 Bar 

(0.2 - 0.6 MPa)

Tемпература
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F)

Тип вода 

питейна

PROFINE® ФИЛТРИ
За третиране на питейна вода

ЗА БИТОВА / ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
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МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ

336 лв.
240 лв.
150 лв.
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КОД ПРОДУКТ     ЦЕНА с ДДС
PPNS0SM0-AZG Nitrates Small - Profine®
PPNM0MD0-AZE Nitrates Medium - Profine®
PPNL0LR0-AZD Nitrates Large - Profine®

СПЕЦИФИКАЦИИ МАЛЪК СРЕДЕН LARGE
Работен  дебит 1 l/min * 1,5 l/min * 2,2 l/min *
Капацитет 900 l * 1.400 l * 2.100 l *

Profine®

Филтър за отстраняване 
на нитрати 

Profine® NITRATES е сменяем патрон със слективна смола за 
нитрати за третиране на питейна вода. Този филтър е направен със 
силно анйонна микропореста смола и има стъпало за окончателна 
филтрация 0.5 микрона и Profine® Carbon Block със сребърни йони.
Смолата отговаря на изискванията на DM 174.Използва се в точката 
за консумация на питейна вода с концентрация на нитрати до 50mg/I.

* Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

Работно налягане
Мин. 2 Макс. 6 Bar 

(0.2 - 0.6 MPa)

Температура
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F)

Тип вода 

питейна

168 лв.
114 лв.
108 лв.
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КОД ПРОДУКТ      ЦЕНА с ДДС
PPRM0MN0-B1W Rock Mini - Profine®
PPRS0SM2-B1V Rock Small - Profine®
PPRM0MD2-B1U Rock Medium - Profine®
PPRL0LR2-B1T Rock Large - Profine®

на питейна вода

Profine® ROCK е патрон за реминерализация на вода с
ниска соленост, получавана примерно от система за 
обратна осмоза.

* Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

СПЕЦИФИКАЦИИ МИНИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
Работен  дебит 1,5 l/min * 2 l/min * 3,7 l/min * 5 l/min *
Капацитет 6.000 l * 10.000 l * 16.000 l * 25.000 l *

Работно налягане
Мин. 2 Макс. 6 Bar 

(0.2 - 0.6 MPa)

Температура
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F)

Тип вода 

питейна

ПАРАМЕТЪР ПОСТЪПВАЩА ВОДА ВОДА СЛЕД ОСМОЗА ВОДА СЛЕД ПАТРОНА

pH

РЕФЕРЕНТНИ НОРМИ
D.LGS. 31/2001

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,95 6,5 7,5 - 9,5
обща твърдост 50 °f 16,4 °f 1 °f 3-7 °f
проводимост 2500 μS/cm (20 °C) 265 μS/cm (20 °C) 11 μS/cm (20 °C) 40-150 μS/cm (20 °C)

КОД ПРОДУКТ     ЦЕНА с ДДС
PPVS0SM0-AYW Violet Small - Profine®
PPVM0MD0-AYV Violet Medium - Profine®
PPVL0LR0-AYU Violet Large - Profine®

Profine®

Намаляване временната 
твърдост с pH контрол и 
микрофилтрация

СПЕЦИФИКАЦИИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
Работен  дебит 1 l/min * 1,5 l/min * l/min2 *
Капацитет  700 l * 1.100 l * 1.600 l *

*  Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

Работно налягане 

Мин. 2 Макс. 6 Bar 
(0.2 - 0.6 MPa)

Температура
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F)

Тип вода 

питейна

КОД ПРОДУКТ     ЦЕНА с ДДС
PPCS0SM0-AYN Ocra Small - Profine®

PPCM0MD0-AYK Ocra Medium - Profine®

PPCL0LR0-AYG Ocra Large - Profine®

СПЕЦИФИКАЦИИ МАЛЪК СРЕДЕН ГОЛЯМ
Работен  дебит 1,5 l/min * 2 l/min * 2,5 l/min *
Капацитет 670 l * 1.100 l * 1.600 l *  

Profine® OCRA е сменяем патрон за омекотяване (намаляване
на общата твърдост) на водата благодарение на присъствието 
на силно катйонна смола с фиксиран бай-пас (около 25%) за 
диспенсери в пивоварната промишленост или друго подобно 
оборудване. Ако патронът се използва в свързано с 
хранителната промишленост и медицината оборудване, 
системата трябва да удовлетворява изискванията на Директива 
178/2002 на Европейския Съюз.

Profine®

Намаляване на обща твърдост 

* Дебитите може да варират според качеството на постъпващата вода.

Profine® VIOLET е предназначен да намаля временната
твърдост на питейна вода, като последната фаза на филтриране 
се осъществява с Profine® Carbon Block със сребърни йони и 
степен на филтрация 0.5 микрона. Ако патронът се използва в 
свързано с хранителната промишленост оборудване, системата 
трябва да удовлетворява изискванията на Директива 178/2002 
на Европейския Съюз.

Работно налягане
Мин. 2 Макс. 6 Bar 

(0.2 - 0.6 MPa)

Температура
Мин. 4 Макс. 30°C 

(40°- 86°F)

Тип вода 

питейна

PROFINE® ФИЛТРИ
За третиране на питейна вода

Profine®

Реминерализация

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

МАЛЪКМИНИ СРЕДЕН ГОЛЯМ

108 лв.
96 лв.
87 лв.
84 лв.

90 лв.
108 лв.
120 лв.

180 лв.
144 лв.
108 лв.
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Скобите са направени съобразно 
четири основни образеца:
· За стена,  90° Квадрат°: с вертикална странична опора, изработена за монтаж на вертикална стена
и подходяща за всякакви опори (метални, дървени или тухлени).

· Обикновена: без опори, може да се поставя на съществуващи опори и се запазва за комбиниране с други
системи.

· Двойна или Тройна: за специални приложения, предлагат се специфични скоби, позволяващи смяна
на различни глави.

*Можете да навлажните страната като завъртите главата на 180°.

PROFINE® 
гама глави
Компактна конструкция, изцяло изработени в Италия!
Предвидени са за всички различни типове употреба.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ГЛАВА

R ГЛАВА

ЕДИНИЧНА ГЛАВА

ДВОЙНА ГЛАВА

ПАРАЛЕЛНА ГЛАВА

19



МАЛКА
1 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVJ

3/8” стенна T1TRL0B0-AVK

1/4” стенна T1TRL0A0-AVL

8 mm стенна T1TRL080-AVN

МАЛКА
1 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVJ

3/8” стенна T1TRL0B0-AVK

1/4” стенна T1TRL0A0-AVL

8 mm стенна T1TRL080-AVN

ГОЛЯМА
2 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVY

3/8” стенна T1TRL0B0-AVZ

1/4” стенна T1TRL0A0-AW1

8 mm стенна T1TRL080-AW2

ГОЛЯМА
2 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVY

3/8” стенна T1TRL0B0-AVZ

1/4” стенна T1TRL0A0-AW1

8 mm стенна T1TRL080-AW2

СРЕДНА
1,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVP

3/8” стенна T1TRL0B0-AVQ

1/4” стенна T1TRL0A0-AVR

8 mm стенна T1TRL080-AVT

СРЕДНА
1,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVP

3/8” стенна T1TRL0B0-AVQ

1/4” стенна T1TRL0A0-AVR

8 mm стенна T1TRL080-AVT

Тип глава

Тип глава

МАЛКА
1,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRL100-AVP

3/8” стенна T1TRL0B0-AVQ

1/4” стенна T1TRL0A0-AVR

8 mm стенна T1TRL080-AVT

МАЛКА
1 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVJ

3/8” стенна T1TRL0B0-AVK

1/4” стенна T1TRL0A0-AVL

8 mm стенна T1TRL080-AVN

ГОЛЯМА
2 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRL100-AVY

3/8” стенна T1TRL0B0-AVZ

1/4” стенна T1TRL0A0-AW1

8 mm стенна T1TRL080-AW2

СРЕДНА
1,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVP

3/8” стенна T1TRL0B0-AVQ

1/4” стенна T1TRL0A0-AVR

8 mm стенна T1TRL080-AVT

ГОЛЯМА
2,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AW7

3/8” стенна T1TRL0B0-AW8

1/4” стенна T1TRL0A0-AW9

8 mm стенна T1TRL080-AWA

СРЕДНА
2 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRL100-AVY

3/8” стенна T1TRL0B0-AVZ

1/4” стенна T1TRL0A0-AW1

8 mm стенна T1TRL080-AW2

СРЕДНА
2 L/M

ВРЪЗКИ КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm T0TDR100-B1N

3/8” T0TDR0B0-B1P

1/4” T0TDR0A0-B1Q

8 mm T0TDR080-B1R

ГОЛЯМА
2 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRL100-AVY

3/8” стенна T1TRL0B0-AVZ

1/4” стенна T1TRL0A0-AW1

8 mm стенна T1TRL080-AW2

Тип глава

Тип глава

Тип глава

СХЕМА НА ПОТОКА 
R ДВОЙНА ГЛАВА

СХЕМА НА ПОТОКА
R ГЛАВА

СХЕМА НА ПОТОКА 
R ГЛАВА

СХЕМА НА ПОТОКА 
R ГЛАВА

СХЕМА НА ПОТОКА 
R ГЛАВА

СХЕМА НА ПОТОКА
R ГЛАВА

Тип глава

ВРЪЗКИ МОДЕЛИ КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm Двойна последователна T0TDS100-B28

3/8” Двойна последователна T0TDS0B0-B29

10 mm Двойна в паралел T0TDP100-B2J

3/8” Двойна в паралел T0TDP0B0-B2K

СХЕМА НА ПОТОКА
ДВОЙНА ГЛАВА
В ПАРАЛЕЛ

СХЕМА НА ПОТОКА
ДВОЙНА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ГЛАВА 

ЗА БИТОВА/ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

изход вход изход вход

изход вход изход вход

изход вход

вход

изход изход вход

изход вход

изход

вход
вход

изход

вход

изход

вход

изход

63 лв.
63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

180 лв.

180 лв.

180 лв.

180 лв.

20

219 лв.

219 лв.

219 лв.

219 лв.

    63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

 



Тип глава  mix

* Смесената глава може да се монтира на всички “R” 
патрони, освен ако не промените дебита на изхода.

ВРЪЗКИ СКОБА ТИП КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm кръгла единична T0TMS100-AVE

3/8” кръгла единична T0TMS0B0-BAQ

1/4” кръгла единична T0TMS0A0-BAR

8 mm кръгла единична T0TMS008-AVF

10 mm стенна единична T1TMS100-AV4

3/8” стенна единична T1TMS0B0-AV5

1/4” стенна единична T1TMS0A0-AV6

8 mm стенна единична T1TMS080-AV7

10 mm кръгла паралелна T0TPS100-AV8

3/8” кръгла паралелна T0TPS0B0-BAN

1/4” кръгла паралелна T0TPS0A0-AV9

8 mm кръгла паралелна T0TPS080-BAP

10 mm стенна паралелна T1TPS100-AUQ

3/8” стенна паралелна T1TPS0B0-AUR

1/4” стенна паралелна T1TPS0A0-AUS

8 mm стенна паралелна T1TPS080-AUT

10 mm кръгла последователна T0TSS100-AVA

3/8” кръгла последователна T0TSS0B0-AVB

1/4” кръгла последователна T0TSS0A0-AVC

8 mm кръгла последователна T0TSS080-AVD

10 mm кръгла последоват. с възвратен клапан T1TSS100-BSS

3/8” кръгла последоват. с възвратен клапан T1TSS0B0-BAT

1/4” кръгла последоват. с възвратен клапан T1TSS0A0-BAU

8 mm кръгла последоват. с възвратен клапан T1TSS080-BAV

10 mm стенна последователна T1TSS100-AUU

3/8” стенна последователна T1TSS0B0-AUV

1/4” стенна последователна T1TSS0A0-AUW

8 mm стенна последователна T1TSS080-AUY

10 mm стенна последоват. с възвратен клапан T1TSS100-AVU

3/8” стенна последоват. с възвратен клапан T1TSS0B0-AVV

1/4” стенна последоват. с възвратен клапан T1TSS0A0-AVW

8 mm стенна последоват. с възвратен клапан T1TSS080-AVX

ВРЪЗКИ СКОБА ТИП КОД ЦЕНА с ДДС

3/4” стенна последователна T1TSS0C0-AW6

Тип глава

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm Смесена глава T1TRS100-AWF

3/8” Смесена глава T1TRS0B0-AWG

1/4” Смесена глава T1TRS0A0-AWH

8 mm Смесена глава T1TRS080-AWJ

СХЕМА НА ПОТОКА
СМЕСЕНА ГЛАВА

СХЕМА НА ПОТОКА В ГЛАВАТА

a) Последователна Глава b) Единична Глава c) Паралелна Глава

ЗА БИТОВА/ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

смес

изход

вход

вход
изход

вход

изход

вход
вход

изход
изход

87 лв.

87 лв.
87 лв.

87 лв.

  60 лв.

  60 лв.

  60 лв.

  60 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

  60 лв.

  60 лв.

  60 лв.

  60 лв.

  60 лв.
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    159 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв .

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.



ЗА БИТОВА/ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

МАЛКА
1 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVJ

3/8” стенна T1TRL0B0-AVK

1/4” стенна T1TRL0A0-AVL

8 mm стенна T1TRL080-AVN

ГОЛЯМА

2,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRL100-AW7

3/8” стенна T1TRL0B0-AW8

1/4” стенна T1TRL0A0-AW9

8 mm стенна T1TRL080-AWA

СРЕДНА
1,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVP

3/8” стенна T1TRL0B0-AVQ

1/4” стенна T1TRL0A0-AVR

8 mm стенна T1TRL080-AVT

Тип глава Тип глава

СХЕМА НА ПОТОКА
R ГЛАВА

МАЛКА
СРЕДНА
ГОЛЯМА

(без контрол 

на дебита)

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRN100-AWB

3/8” стенна T1TRN0B0-AWC

1/4” стенна T1TRN0A0-AWD

8 mm стенна T1TRN080-AWE

МИНИ
1 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVJ

3/8” стенна T1TRL0B0-AVK

1/4” стенна T1TRL0A0-AVL

8 mm стенна T1TRL080-AVN

СРЕДНА
2,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRL100-AW7

3/8” стенна T1TRL0B0-AW8

1/4” стенна T1TRL0A0-AW9

8 mm стенна T1TRL080-AWA

ГОЛЯМА

(без контрол 

на дебита)

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRN100-AWB

3/8” стенна T1TRN0B0-AWC

1/4” стенна T1TRN0A0-AWD

8 mm стенна T1TRN080-AWE

МАЛКА
1,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVP

3/8” стенна T1TRL0B0-AVQ

1/4” стенна T1TRL0A0-AVR

8 mm стенна T1TRL080-AVT

Тип глава Тип глава

СХЕМА НА ПОТОКА
R ГЛАВА

СХЕМА НА ПОТОКА
R ГЛАВА

МАЛКА
1 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVJ

3/8” стенна T1TRL0B0-AVK

1/4” стенна T1TRL0A0-AVL

8 mm стенна T1TRL080-AVN

ГОЛЯМА

2 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС

10 mm стенна T1TRL100-AVY

3/8” стенна T1TRL0B0-AVZ

1/4” стенна T1TRL0A0-AW1

8 mm стенна T1TRL080-AW2

СРЕДНА
1,5 L/M

ВРЪЗКИ СКОБА КОД ЦЕНА с ДДС
10 mm стенна T1TRL100-AVP

3/8” стенна T1TRL0B0-AVQ

1/4” стенна T1TRL0A0-AVR

8 mm стенна T1TRL080-AVT

СХЕМА НА ПОТОКА
R ГЛАВАизход

вход изход
вход

изход
вход

изход
вход

63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.
63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.
63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.
63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.
63 ЛВ.
63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.
63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 ЛВ.

63 лв.
63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.

63 лв.
63 лв.

63 лв.
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60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.



За хората които искат да пият пречистена вода с характеристиките които предпочитат, у дома, без 
да ходят в супермаркета, Стико БГ предлага и комплект подбран от нашите специалисти 
съобразен с нуждите и особенностите на българските потребители. 

КОД МОДЕЛ цена без ДДС 
ST000115 Комплект  SILVER Medium   2,5 l/m 318 лв. 
ST000116 Комплект  SILVER/OCRA Medium   2,5 l/m 
ST000117 Комплект  GOLD/RED Medium   2 l/m 540 лв. 
ST000118 Комплект  VIOLET  Medium  2,5 l/m 327  лв. 
ST000119 Комплект  ARSENIC Small   2,5 l/m 330  лв. 
ST000120 Комплект  NITRATES Medium   1,5 l/m 540  лв. 

Комплекта съдържа: 

1) Profine филтър според модела на комплекта
2) Инсталационен комплект
3) Profine Батерия без лед индикатор

Инсталационни комплекти 
КОД МОДЕЛ цена без ДДС 

ST000121 Инсталационен Комплект 1/4" последователна 96 лв. 
ST000122 Инсталационен Комплект 1/4" едностранна 96 лв. 
ST000123 Инсталационен Комплект 1/4" Тип "R" 1,5 l/m 99 лв. 
ST000124 Инсталационен Комплект 1/4" Тип "R" 2 l/m 99 лв. 
ST000125 Инсталационен Комплект 1/4" Тип "R" 2,5 l/m 99 лв. 
ST000126 Инсталационен Комплект 1/4" Duplex "R" 2 l/m 222 лв. 

Инсталационните комплекти съдържат : 

1) Глава Profine за филтър, според модела на комплекта
2) Трипътен кран 3/8“ж 3/8“м резба и отклонение с кран за шлаух 

1/4“
3) Коляно 1/4“ за шлаух 1/4"

 

Комплекти 

450 лв. 
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Глава Profine Трипътен кран 

Коляно 1/4“
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47

drinking home 
water has never 
been so simple
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