
Marka HIDROSALUD od 2000 roku, oferuje swoim Klientom najlepsze, 
najbardziej wydajne, trwałe i intuicyjne w obsłudze  rozwiązania związane                       
z produkcją krystalicznie czystej wody mineralnej.  
Stacje filtracji molekularnej HIDROSALUD usuwają z wody wszystkie 
substancje większe od 0,0001 mikrona. W ten sposób możemy spożywać 
krystalicznie czystą wodę, wtórnie mineralizowaną na dwóch poziomach: 
średnio i nisko zmineralizowaną. 
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NAJWyżSzEJ JAKOśCI zDROWA WODA

Stacja filtracji i-WATER produkuje krystalicznie czystą 
wodę wolną od zanieczyszczeń i zagrożeń biologicznych 
w dwóch wariantach mineralizacji. 

FUNKCJA AQUASTOp

i-WATER wyposazony jest w czujniki przeciwzalaniowe, 
ktore w przypadku jakiegokolwiek wycieku zablokują 
przepływ wody. Miej spokojną głowę nawet gdy 
wyjeżdzasz na dłuższy urlop.

NSF

AUTOMATyCzNE CzySzCzENIE MEMbRANy

i-WATER co 24 godziny przepłukuje i czyści membranę 
osmotyczną, dzięki temu zawsze mamy gwarancję 
czystości wody oraz wydłużamy żywotność membrany.  

STAŁE MONITOROWANIE JAKOśCI WODy

i-WATER wyposazony jest w cyfrowy czujnik ilości 
substancji rozpuszczonych w wodzie, dzieki czemu 
praca urządzenia jest zawsze monitorowana, informację                         
o jakości i czystości wody są wyświetlane na urządzeniu. 

DIRECT FLOW

Stacja filtracji molekularnej i-WATER 
dzięki filtracji “direct flow” powala na 
uzyskanie  bardzo dużej wydajność na 
poziomie 1,3 litra / minutę. 

INTUICyJNy pANEL CyFROWy

Panel cyfrowy stacji filtracji molekularnej 
i-WATER pozwala na monitorowanie 
pracy urządzenia, jakości dostarczanej
wody oraz stanu wymiennych wkładów 
filtracyjnych. 

DWUObWODOWA WyLEWKA WODy

Dedykowana do stacji filtracji i-WATER 
bateria pozwala na nalewanie wody 
o dwóch parametrach: wody nisko                             
i średnio zmineralizowanej. 
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Stacja filtracji molekularnej iWATER 
by HIDROSALUD to niezwykle 
wydajny filtr oparty na technologii 
oczyszczania molekularnego. Cechuje go 
minimalistyczne i eleganckie wzornictwo 
przemysłowe oraz niezwykła wydajność. 
Produkcja krystalicznie czystej wody na 
poziomie  1,3 litra na minutę, osiągalna 
jest dzięki filtracji bezpośredniej “direct 
flow”.  
Stację filtracji iWATER by 
HIDROSALUD wyposażono w czujniki 
przeciwzalaniowe, czujniki jakości wody 
oraz czujniki konieczności wymiany 
wkładów filtracyjnych. Wysokowydajna 
pompa, która  wspomaga  prace stacji 
filtracji gwarantuje również rekordowo 
niski odrzut wody. Urządzenie posiada 
system automatycznego płukania 
membrany osmotycznej. Gwarantuje to 
produkcję krystalicznie czystej, zdrowej i 
bezpiecznej  wody mineralnej: w Państwa 
domu, firmie, biurze... wszędzie tam 
gdzie czysta woda jest potrzebna.  Mycie 
warzyw, owoców, spajanie zwierząt, 
podlewanie roślin, wzbogacanie smaku 
naparów, idealnie przezroczyste kostki 
lodu, świeżo oczyszczona woda do 
gotowania. Czy potrzeba czegoś więcej by 
dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich ? 
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STACJA FILTRACJI MOLEKULARNEJ HIDROSALUD iWATER

WSzySTKIE TWOjE POSIłKI, 
KAWA Czy nAPARy zACHOWAją 

SWój PIERWOTny SMAK

iWATER TO InnOWACyjny 
SySTEM OCzySzCzAnIA 

WODy, KTóRy jEST nIE DO 
PObICIA: DLA nIEMOWLąT, 

DzIECI I WSzySTKICH 
CzłOnKóW RODzIny

KRySTALICznIE CzySTA 
WODA DzIEKI nAjnOWSzyM 
OSIąGnIęCIOM TECHnOLOGII 

OCzySzCzAnIA

PRzESTAnIESz KUPOWAć, 
nOSIć, PRzECHOWyWAć 

WODę bUTELKOWAną

PRzyjAznE I WyRAfInOWAnE 
WzORnICTWO PRzEMySłOWE, 

nIEWIELKIE WyMIARy - 
STACjA  i-WATER bęDzIE 
CIEKAWyM ELEMEnTEM 

WySTROjU KAżDEj KUCHnI

DzIęKI i-WATER ODzySKASz 
CzAS, PIEnIąDzE I 

PRzESTRzEń, A TAKżE 
UzySKASz zAWSzE zDROWą 

WODę 
DO PICIA I GOTOWAnIA
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REKORDOWO NISKI ODRzUT WODy
iWATER TO TyLKO 0,7 LITRA NA 1 LITR 
KRySTALICzNIE CzySTEJ WODy MINERALNEJ
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