Filtrera
dricksvattnet
hemma i köket
friskt vatten
hälsosamt liv
•

Rent vatten direkt från kökets
kran.

•

Filtrar med lång livslängd –
bra värde för pengarna.

•

Enkel att installera, använda
och underhålla.

•

Låga driftskostnader eftersom
driften inte kräver ström.

•

Miljövänlig, återanvändbar
filterpatron.

•

175 års erfarenhet. Ett beprövat varumärke du kan lita på.

Friskt vatten som inte kostar hela världen!
Flaskvatten är dyrt att köpa, genererar mycket plastavfall och enormt mycket koldioxidutsläpp från tranporten av flaskorna.
När du installerar ett vattenfilter i ditt hem kan du dricka ett billigt och miljövänligt vatten av god kvalitet.
Men de flesta vattenfilter kräver byten av plastfilter vilket i sig kan generera en betydande mängd av plastavfall. Vårt förhållningssätt är annorlunda. Genom att använda lång livslängd återanvändbara filterhus och
filter som är tillverkade av naturmaterial minskar vi på avfall och ger dig mer valuta för pengarna.
Hemligheten är Doultons och Brittish Berkefelds filterelement är keramiska och kan tvättas och rengöras
flera gånger. Detta förlänger livslängden för filtret vilket innebär att du inte behöver byta ut filtret så ofta.
Bra vatten utan de miljömässiga och ekonomiska kostnader.

Doulton Ultracarb diskbänksfilter
Vattenfiltret ställs på diskbänken och kopplas genom en tub och kranfilter till själva kökskranen. Du skruvar
bort kökskranens yttre filter och ersätter denna med vattenfiltrets kranfilter. Vattenfiltrets kranfilter har en
liten perolator som gör att du kan använda diskvatten när du vill diska – men när du vill dricka filtrerat vatten
trycker du på perolatorn, skruvar på kranen och tappar upp vattnet från en liten kran vid sidan om vattenfiltret. Vattenfiltret står på diskbänken och är ca 25 cm hög.
Ultracarb filtret är uppbyggd av olika komponenter – ett sterasyl mikrofilter, ett kolfilter och reningsmedia för
borttagning av tungmetaller.

Doulton diskbänksfilter
Koppling
Keramikfilter
Filterstorlek
Antal filter
Ger

Perolator som passar på de vanligaste
gängade kökskranar
Doulton Ultracarb
254 cm lång x 49 mm
med kort skruvfattning.
1
ca 300 liter per timme
vid 45psi tryck

Hur effektiv är Doulton Ultracarb filter
jämfört med andra populära filter?

Doulton Ultracarbfilter

Beställning och frågor:
Kanariefågeln HB, Hosjöstrand 196, 791 47 Falun
+ 46 703-160460
kanariefageln@gmail.com

