
ALTERNATYWA DLA 
WODY BUTELKOWANEJ

to się opłaca !

„Równowaga w naszym organizmie jest kluczowa do 

zachowania pełnego zdrowia, dobrego samopoczucia 

i  promiennego wyglądu. Jednak zanieczyszczenia, 

przetworzona żywność, stres mocno tę równowagę zaburzają. 

Dostarczając naturalnych, alkalizujących minerałów, można 

skutecznie wyrównać pH organizmu. Woda o właściwościach 

alkalizujących neutralizuje wolne rodniki, tym samym 

spowalnia procesy starzenia, podnosi odporność i wspiera 

walkę z chorobami cywilizacyjnymi. Zastępując wiele 

suplementów, pozwala na uzyskanie harmonii i dobrej kondycji 

psychofizycznej.”

Ewa Borowska

Mam, Używam, Polecam !

Specjalista ds. żywienia
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Filtry z odwróconą osmozą to najchętniej 

wybierane i montowane filtry kuchenne. 

Oczyszczają wodę el iminując zanie-

czyszczenia mechaniczne, związki metali 

ciężkich, bakterie i wirusy. Zapewniają 

możliwość picia krystalicznie czystej, 

zdrowej wody o cechach wody źródlanej. 

Systemy te montuje się zazwyczaj w szafce 

pod zlewem kuchennym. 

n Sześciostopniowy sposób filtracji

n Zawiera wkład L-YOUNG alkalizujący, 

mineralizujący i jonizujący wodę

n Oszczędny i ekologiczny

n Skuteczny i wydajny

n Usuwa do 98% zanieczyszczeń z filtrowanej wody

n Idealny smak napojów i potraw

n Kompatybilny z większością wkładów na rynku

n System szybkozłączek umożliwia sprawny i łatwy 

serwis oraz wymianę wkładów

n  Nie zawiera BPA, w pełni bezpieczny dla zdrowia

RO6 YOUNG System Odwróconej Osmozy



produkt dopuszczony

do kontaktu z żywnością

Elementy systemu

Dane techniczne

nie zawiera BPA

Zestaw zawiera: system RO, wylewkę, zbiornik, komplet przyłączy, instrukcję montażu.

BPA
FREE

UST-M Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 124A;  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. +48 44 711 11 19;  biuro@ustm.pl

www.ustm.pl

Pomocna Linia UST-M

*

Infolinia czynna jest: 

pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00 

w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

Masz pytania? Zadzwoń

-  sedymentacyjne (P55 i P520) z włókniny polipropylenowej oczyszczają wodę 

z zanieczyszczeń mechanicznych usuwając piasek, muł, rdzę, pył węglowy i inne osady.

-   uzdatniający (BL) ze spiekanego węgla aktywowanego, poprawia smak i zapach wody. 

Usuwa chlor i związki chloropochodne.

-  usuwa z wody drobnoustroje, a nawet jony. Wykonana jest z półprzepuszczalnego 

materiału, w którym znajdują się otwory (pory) na tyle duże, że woda może przez nie 

swobodnie przechodzić, jednak na tyle małe, że inne substancje nie są w stanie przez nie 

przeniknąć. Nowoczesna i wydajna membrana jest w stanie wyprodukować do 280* litrów 

czystej wody na dobę.

-  przeponowy zbiornik magazynujący przefiltrowaną wodę.

-  z możliwością poboru wody z dwóch różnych źródeł, wody oczyszczonej (do gotowania) 

oraz wody zmineralizowanej (do bezpośredniego picia).

- węglowy (L-GAC-Q) zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny z łupin orzechów 

kokosowych. Niezwykle skuteczny w usuwaniu niechcianych zanieczyszczeń z wody 

(chlor i substancje organiczne) i poprawie jej smaku i zapachu.

-  alkalizująco-jonizująco-mineralizujący (L-YOUNG) zawiera mieszankę wysokiej jakości 

złóż ceramicznych pochodzenia naturalnego. Odpowiednio dobrane proporcje złóż 

spełniają trzy funkcje: alkalizują, mineralizują oraz jonizują wodę, co ma bardzo 

korzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Obniża ORP wody aż do -400 mV 

nadając jej silne właściwości antyoksydacyjne i opóźniające procesy starzenia, chroni 

przed działaniem wolnych rodników oraz odkwasza organizm. Wzmacnia odporność na 

choroby, mineralizuje wodę i wzbogaca ją w m.in. wapń, magnez, sód, potas, żelazo, selen. 
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symbol

przyłącze

ciśnienie pracy

temperatura pracy

wydajność membrany

wymiary (wys./szer./gł.) cm

RO6 12 EMI YOUNG 
RO6 34 EMI YOUNG
RO6 38 EMI YOUNG

RO6 12 WFU YOUNG 
RO6 34 WFU YOUNG
RO6 38 WFU YOUNG

1/2", 3/4", 3/8"

2-30 ºC

2.8-6 bar

75 GPD

47 x 43 x 14

seria

ProAge

PRO
series
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