
Το νερό στην πιο αγνή μορφή του



Είναι γεγονός ότι το νερό που πίνουμε και λαμβάνουμε μέσω των τροφίμων φτάνει σε κάθε κύτταρο του σώματός 

μας. Καθημερινά οι ζωτικές μας λειτουργίες απαιτούν μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού. 

Το νερό κυκλοφορεί διαρκώς στο σώμα μας και τροφοδοτεί τα κύτταρα με θρεπτικά συστατικά. 

Το νερό δεν είναι όμως απλώς νερό!

Το νερό μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άνθρωπο, 

ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το νερό

Χάρη στην εκτεταμένη τεχνογνωσία μας και στη μοντέρνα τεχνολογία απομακρύνουμε εντελώς τις ανεπιθύμητες 

βλαβερές ουσίες από το νερό της βρύσης με μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία παραγωγής (διήθηση με χρήση 

μεμβράνης). 

Η διήθηση με χρήση μεμβράνης αναπτύχθηκε αρχικά στις Η.Π.Α. για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού. Σε 

αυτήν τη διαδικασία εφαρμόζεται αντίστροφα μια διαδικασία που εμφανίζεται συχνά στη φύση: Το νερό ωθείται με 

πίεση προς μια μεμβράνη, η οποία είναι διαπερατή μόνο στη μία της πλευρά. 

Τα μόρια του νερού διέρχονται από τη μεμβράνη. Όλα τα άλλα σωματίδια συγκρατούνται σχεδόν ολοκληρωτικά, 

εκπλένονται από το νερό που διέρχεται και απορρίπτονται από τη συσκευή ως λύματα.

Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο τέτοιου είδους συσκευές έγιναν γνωστές στην Ευρώπη μόλις τα τελευταία χρόνια, 

ενώ στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία και στην Κίνα ανήκουν εδώ και πολλά χρόνια στον τυπικό εξοπλισμό μιας σωστής 

κουζίνας.



Επιτραπέζια Συσκευή Φίλτρου Νερού Τεχνικά στοιχεία 

Η επιτραπέζια συσκευή φίλτρου νερού Apas Vital® είναι το διαμάντι στον πάγκο της κουζίνας σας. Και πάνω 

από όλα συνδυάζει όλες τις λειτουργίες σε μόνο μία συσκευή. Επιλέξτε μεταξύ ζεστού νερού (A, 89 έως 94 ° C),  

παγωμένου νερού (B, 6 έως 8 ° C) ή νερού σε θερμοκρασία δωματίου (C). Και όλα αυτά πατώντας μόνο ένα 

κουμπί.

Απλώς μοναδική, μοναδικά απλή!

Το design συναντά την τεχνολογία

Βάρος 22 kg

Ρεύμα 220 V/50 Hz

Κρύο νερό  95 Watt

Κατανάλωση Ζεστό νερό 150 Watt

Κατανάλωση 45,7 kWh/μήνα

Παγωμένο 2,3 λίτρα

Περιεχόμενο 
δοχείου

Ζεστό 1,4 λίτρα

Θερμοκρασία 
δωματίου

4,6 λίτρα

Μήκος 47,0 cm

Διαστάσεις Ύψος 48,5 cm

Πλάτος 36,0 cm

Τιμή 2299,00 €*

Ή με την άνεσή σας σε μικρές μηνιαίες 
δόσεις.**

Προετοιμασία καφέ  
ή τσαγιού Πλύσιμο δοντιών Πλύσιμο φρούτων  

και λαχανικών Μαγείρεμα Το κουβάλημα νερού 
είναι πλέον παρελθόν Παγάκια

A B C

*  Όλες οι τιμές  
συμπεριλαμβάνουν 
ΦΠΑ.

Ζεστό νερό, παγωμένο νερό ή νερό  

σε θερμοκρασία δωματίου 
με το πάτημα ενός κουμπιού



Συσκευή κάτω από πάγκο Τεχνικά στοιχεία 

Αυτή η συσκευή της Apas Vital® που τοποθετείται κάτω από τον πάγκο προορίζεται για όσους έχουν 

περιορισμένο χώρο στην κουζίνα τους. Το σύστημα (συσκευή κάτω από πάγκο και δοχείο πίεσης) τοποθετείται  

πολύ απλά κάτω από τον νεροχύτη σας ή σε ένα διπλανό ντουλάπι. Η συνοδευτική στάνταρ μπαταρία  

στερεώνεται στο νεροχύτη και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Αυτή η συσκευή παρέχει έως 7,8 λίτρα νερού 

σε θερμοκρασία δωματίου ανά ώρα.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε ως προαιρετικό εξοπλισμό μια άλλη μπαταρία μοντέρνας σχεδίασης 

αντί για την υπάρχουσα μπαταρία. Αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι θα έχετε μόνο μία μπαταρία στο νεροχύτη σας 

και κάθε φορά θα επιλέγετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φιλτραρισμένο νερό ή μη φιλτραρισμένο νερό (π. χ. 

για το πλύσιμο των πιάτων).

Πρακτική και διακριτική

Βάρος 11 kg

Ρεύμα 220 V/50 Hz

Περιεχόμενο 
δοχείου

Θερμοκρασία 
δωματίου

7,8 λίτρα/ώρα

Μήκος 47,7 cm

Διαστάσεις Ύψος 55,4 cm

Πλάτος 23,7 cm

Πάντα καθαρό, πάντα αγνό, πάντα  

φρέσκο

Τιμή 999,00 €*

Ή με την άνεσή σας σε μικρές μηνιαίες 
δόσεις.**

*  Όλες οι τιμές  
συμπεριλαμβάνουν 
ΦΠΑ.

Προαιρετική μπαταρία μοντέρνας σχεδίασης

Συμπερ. στάνταρ μπαταρία

Προετοιμασία καφέ  
ή τσαγιού Πλύσιμο δοντιών Πλύσιμο φρούτων  

και λαχανικών Μαγείρεμα Το κουβάλημα νερού 
είναι πλέον παρελθόν Παγάκια



Η συσκευή πάγκου της Apas Vital® μπορεί με μία ειδικά σχεδιασμένη βάση να μεταμορφωθεί σε ένα όμορφο σετ 

συσκευής που τοποθετείται αυτόνομα.

Όποιος λοιπόν δεν έχει χώρο για μια συσκευή πάγκου στην κουζίνα του, αλλά θέλει να έχει ζεστό νερό (A),  

παγωμένο νερό (B) και νερό σε θερμοκρασία δωματίου (C), τότε έχει τη λύση με αυτό το σύστημα.

Επιπλέον, η συσκευή με βάση είναι ιδανική για την τοποθέτηση σε μικρές και μεγάλες εταιρείες.

Ευέλικτη

Βάρος 22 kg

Ρεύμα 220 V/50 Hz

Κρύο νερό  95 Watt

Κατανάλωση Ζεστό νερό 150 Watt

Κατανάλωση 45,7 kWh/μήνα

Παγωμένο 2,3 λίτρα

Περιεχόμενο 
δοχείου

Ζεστό 1,4 λίτρα

Θερμοκρασία 
δωματίου

4,6 λίτρα

Μήκος 47,0 cm

Διαστάσεις Ύψος 48,5 cm

Πλάτος 36,0 cm

Το κουβάλημα μπουκαλιών νερού είναι πλέον  

παρελθόν!

Συσκευή με βάση Τεχνικά στοιχεία 

Τιμή 2299,00 €*

Ή με την άνεσή σας σε μικρές μηνιαίες 
δόσεις.**

*  Όλες οι τιμές συμπερι-
λαμβάνουν ΦΠΑ.

A B C

Προετοιμασία καφέ  
ή τσαγιού Πλύσιμο δοντιών Πλύσιμο φρούτων  

και λαχανικών Μαγείρεμα Το κουβάλημα νερού 
είναι πλέον παρελθόν Παγάκια



Παραγγείλτε σήμερα τη δική σας συσκευή φίλτρου πόσιμου νερού.

Περιγραφή αντικειμένου Κωδικός Τελική τιμή
Πώλησης

Επιτραπέζια συσκευή 10233

2049,00 €

Συσκευή κάτω από πάγκο 
(συμπερ. στάνταρ μπαταρία και δοχείο πίεσης)

10275

999,00 €

Συσκευή με βάση
(αποτελείται από τη συσκευή πάγκου και τη 
βάση)
Εξοικονομείτε 136,39 € αν τα αγοράσετε μαζί.

10253

2299,00 €

Συσκευή κάτω από πάγκο μαζί με  
μπαταρία μοντέρνας σχεδίασης
(συμπερ. μπαταρία μοντέρνας σχεδίασης και 
δοχείο πίεσης)
Εξοικονομείτε 356,79 € αν τα αγοράσετε μαζί.

10254

1028,60 €

Βάση 10234

386,39 €

Μπαταρία μοντέρνας σχεδίασης 10238

386,39 €

Ποτέ  
ξανά άλατα!

Για τα  

παιδιά  
μας!

Ορατή  
διαύγεια  

στα παγάκια!

Εξαιρετικά  

γευστικό!

Καλύτερα να  
ελέγχουμε την 
ποιότητα
του νερού που  

πίνουμε.

Αλλάξτε σήμερα τρόπο ζωής σας
και βελτιώστε μόνοι σας

την ποιότητα του νερού που πίνετε.

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

***Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε δόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρηματοδότησης και τους τόκους θα  

βρείτε στους μεταπωλητές μας ή απευθείας στην Apas Vital.

Network World Alliance GmbH, Ahlen

Zweigniederlassung Thessaloniki/Greece, Aghiou Georgiou 5, Cosmos Offices, 57001 Pylea Thessaloniki, Greece
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