
KAPSU!KOWY SYSTEM OCZYSZCZANIA 
WODY FIRMY FRANKE

SZYBKO 
ZDROWO 
VITAL



HIGIENA 
I BEZPIECZE"STWO
Po!"czenie aktywnego w#gla 
z zaawansowan" technologicz-
nie filtruj"c" membran" 
to gwarancja wody najwy$szej 
jako%ci. Filtr usuwa bakterie, 
wirusy, pestycydy, hormony 
i mikrocz"steczki plastiku. 
Woda z FRANKE VITAL nie 
tylko smakuje lepiej, ale jest 
równie$ znacznie zdrowsza.

IKONA STYLU
Baterie FRANKE VITAL 
z kapsu!kowym systemem 
filtrowania wody wygl"daj" 
%wietnie w ka$dej kuchni: 
ciekawy design, du$a 
oszcz#dno%& miejsca oraz 
dost#pno%& w ró$nych 
wzorach i kolorach.

WYGODA 
I !ATWO#$ OBS!UGI
Prosta budowa systemu nie 
wymaga skomplikowanego 
monta$u pod zlewozmywa-
kiem. Innowacyjne kapsu!ki 
filtruj"ce pozwol" cieszy& si# 
znakomitej jako%ci wod" 
ka$dego dnia.

korzyści czyste 
jak woda



Dzi#ki opatentowanej technologii filtracji, kapsu!kowy 
system FRANKE VITAL oczyszcza wod# !atwiej i szybciej 
ni$ kiedykolwiek wcze%niej. Opracowany w Szwajcarii, 
wyj"tkowo prosty w u$yciu, doskonale zaprojektowany, 
zaawansowany system filtracji wody. Dla najlepszej jako%ci 
z pasji i mi!o%ci do wody.

NAJPROSTSZY SPOSÓB, BY MÓC 
CIESZYć SIę CZYSTą WODą

TU DZIEJE 
SIę MAGIA 
To fascynuj"ce, zw!aszcza gdy  
przyjrzymy si#, co VITAL ma 
w %rodku. Jest to pierwszy 
na %wiecie system !"cz"cy 
aktywny w#giel z zaawansowan" 
technologicznie membran" 
filtruj"c". Ca!o%& zmienia 
500 litrów wody z kranu 
w krystalicznie czyste
orze'wienie.

jako%& i wydajno%&
szwajcarska produkcja



2. OPANTENTOWANA MEMBRANA
Nanotechnologia wykorzystana w membranie 
o grubo%ci 0,06 mm, umieszczonej w nylonowej 
siatce, pozwala usun"& z wody pitnej nawet 
bakterie.

1. FILTR WST'PNY
Filtr wst#pny jest pierwsz" lini" obrony, 
eliminuj"c wi#ksze zanieczyszczenia. To tutaj 
wychwytywane i filtrowane s" wi#ksze cz"stki.

3. FILTR Z W'GLEM AKTYWNYM
W#giel aktywny zatrzymuje zanieczyszczenia 
zarówno rozpuszczone (np. chlor) jak i te 
nierozpuszczone w wodzie. Technologia ta bazuje 
na naturalnym, sprawdzonym przez dziesi#ciolecia 
procesie fizycznym.

4. PRZEP!YW WODY
W pierwszej kolejno%ci woda p!ynie przez filtr
wst#pny, nast#pnie przez membran# i na ko(cu
przez w#giel aktywny prosto do szklanki.
Technologia zastosowana przez firm# FRANKE
zapobiega mieszaniu si# wody filtrowanej 
z niefiltrowan". 

WYMIANA
Konieczno%& wymiany filtra sygnalizuje dioda 
zmieniaj"ca kolor z zielonego na czerwony.

Nasz filtr wody jako pierwszy !"czy 
aktywny w#giel z opatentowan" mem-
bran" filtruj"c". Wzorowany na naturze, 
opracowany w Szwajcarii.
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Tak wiele 
zalet!

Przep(yw
Zakres temperatur 
Zakres ci%nienia

Wydajno%&

3,5 L/min przy 3 bar
5-65°C (41-149°F)
0,7 - 6,8 bara 
(10-100 psi)
500 L (132 gal)

PARAMETRY

Filtracja rdzy
i osadów

Woda odpowiednia
do picia

Zatrzymywanie
99.9999%
bakterii

Filtracja
mikrocz"steczek

plastiku

Proste w u$yciu.
Wydajno%& jednej 
kapsu!ki do 500 L

Samodezynfekcja

Poprawa smaku, 
usuwanie nieprzyjemnego 

zapachu

Zatrzymywanie
99%

wirusów



POZNAJ 
CAłą RODZINę

BATERIA VITAL S Z FILTREM 
KAPSU!KOWYM
Prostota. Minimalistyczna, elegancka, 
w pe!ni obrotowa: najprostszy sposób, 
by móc codziennie cieszy& si# %wie$" 
pitn" wod".

BATERIA VITAL SEMI-PRO 
Z FILTREM KAPSU!KOWYM
Wygoda. Ruchoma wylewka z funkcj" 
prysznica, uchwytem magnetycznym 
i z mo$liwo%ci" obrotu w zakresie 360° 
dla maksymalnej wygody.

DOST'PNE KOLORY
Wszystkie modele dost#pne s" w dwóch 
ró$nych kombinacjach kolorów.

chrom/gun metal czarny mat/stal

Klasyka. Ponadczasowy design w po!"czeniu 
z kapsu!owym systemem oczyszczania 
wody firmy FRANKE. Mo$liwo%& obrotu 
w zakresie 360° dla maksymalnej swobody 
i elastyczno%ci.

BATERIA VITAL J Z FILTREM 
KAPSU!KOWYM


