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FILTRY DO WODY

Filtr RO6 
Podzlewozmywakowy filtr RO6 firmy UST-M działa 
w oparciu o proces odwróconej osmozy – najdo-
kładniejszej metody uzdatniania wody na użytek 
domowy. Jego sercem jest półprzepuszczalna 
błona osmotyczna o porowatości ok. 0,0002 mikro-
metra. Filtr wyposażony został ponadto w mecha-
nizm trzystopniowej filtracji wstępnej, dzięki której 
woda zostaje oczyszczona z największych zanie-
czyszczeń jeszcze przed poddaniem jej odwróconej 
osmozie. Dzięki systemowi RO6 wyeliminujemy 
z wody zanieczyszczenia mechaniczne, metale 
ciężkie, a także bakterie i wirusy. Specjalny wkład 
mineralizujący przywróci wodzie niezbędne skład-
niki mineralne. Cena: 660 zł

Filtr do pralek i zmywarek
Filtr do pralek i zmywarek UST-M to niewielkie urzą-
dzenie, które umieszcza się przy wężu dopływo-
wym. Dzięki zawartości specjalnego złoża zapobie-
ga wytrącaniu się kamienia. Przedłuża tym samym 
eksploatację sprzętu AGD i wspomaga działanie 
detergentów. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie 
– dzięki niemu nie trzeba pamiętać o stosowaniu 
proszku zmiękczającego wodę do każdego prania. 
Montaż filtra jest bardzo łatwy, nie wymaga spe-
cjalistycznych narzędzi i może go wykonać każdy. 
Cena: 32 zł

Filtr FS3 WFU
Podzewozmywakowy zestaw filtrujący FS3 WFU 
wyposażony został w trzy wkłady filtrujące, których 
konfiguracja dopasowana jest do indywidualnych 
potrzeb użytkowników – mogą m.in. usuwać 
nadmierną twardość wody, eliminować chlor czy 
zanieczyszczenia mechaniczne. Nowoczesny kor-
pus WFU sprawia, że instalacja filtra jest niezwykle 
łatwa. Przezroczyste klosze pozwalają na wizualną 
ocenę zanieczyszczenia wkładów, dzięki czemu 
wiadomo, kiedy należy je wymienić. Cena: 199 zł 
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Zmiękczacze kompaktowe „Niebieskie Źródła”
Stacje zmiękczania wody UST-M swoją nazwę – 
„Niebieskie Źródła” – otrzymały na cześć rezerwa-
tu przyrody położonego na obrzeżach Tomaszowa 
Mazowieckiego. To właśnie w tym mieście ma 
swoją siedzibę firma UST-M. „Niebieskie Źródła” 
to zaawansowane technologicznie i jednocze-
śnie łatwe w obsłudze urządzenia, dzięki którym 
można uzdatnić wodę w całym budynku, chroniąc 
tym samym instalację wodną i sprzęt AGD przed 
zgubnym działaniem kamienia. Urządzenia wypo-
sażone zostały w automatyczną głowicę czasowo-
-objętościową z by-passem, który pozwala na 
swobodny montaż i demontaż. Woda uzdatniana 
jest przy pomocy specjalnie dobranej kompozy-
cji złóż, pośród których kluczową rolę odgrywa 
żywica jonowymienna. Zamienia ona jony wapnia 
i magnezu na jony sodu. Działanie zmiękczacza 
nie ogranicza się jednak do samego zmiękczania 
– w dużym stopniu eliminuje on z wody także 
żelazo i mangan. Urządzenie pracuje bezobsłu-
gowo – wystarczy raz w miesiącu wsypać do jego 
obudowy specjalne tabletki soli. W momencie, 
w którym złoże utraci swoją wydajność, zostanie 
poddane procesowi automatycznej regeneracji. 
Dzięki „Niebieskim Źródłom” możemy cieszyć się 
zmiękczoną wodą, a co za tym idzie – mniejszym 
zużyciem energii dzięki eliminacji kamienia kotło-
wego, dłuższą eksploatacją sprzętu AGD, bardziej 
wydajnymi detergentami, a także naczyniami 
i armaturą kuchenną bez białego nalotu. Miękka 
woda to także lepszy smak potraw i napojów 
przygotowywanych na jej bazie oraz koniec pro-
blemów z przesuszoną skórą i włosami.
Cena: od 1500 zł
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