
Szűrőteljesítmény: kb. 1,9l/perc

Méret: 300 x 390 x 100 mm
(szélesség x magasság x mélység)

 Szűrőcserék esedékessége:

 Üledékes közet-szűrő 5 μm:    
 kb. 12 hónap után
 Aktívszén-Granulátumos-szűrő:   
 kb. 12 hónap után
 Membrán-szűrő: kb. 12 hónap után
 Eredeti PÍ-szűrő: kb. 12 hónap után
 Mésznitrogén-szűrő: fogyasztás szerint

Technikai adatok

További információk és rendelés:

© 2014 GeoMag Water KFT
1095 Budapest, Soroksári út 164
E-mail: info@maunawai.hu
Tel.: +36 20 447 1677 · Fax:+36 28 737 175

www.maunawai.huwww.maunawai.hu

A csapvizet a legjobb 
ivóvízzé változtatja. Természetesen.

MAUNAWAI        
beépíthető rendszer
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4 rétegű szűrőrendszer:

      Üledékes kőzet szűrő mész-nitrogén szűrővel
kiszűri a meszet, nitrátot, nitritet valamint az 5 mikronnál nagyobb 
lebegőanyagokat

      Aktívszenes szűrőréteg
A speciális aktívszenes blokk-szűrő megszabadítja a vizet a szerves 
szennyeződésektől és az olyan nem kívánatos íz- és illatanyagoktól, 
mint a klór, növényvédőszerek, hidrazin, olajok és zsírok.

      Ultrafi nom (UF) membrán
A lézer perforált ultrafi nom HIGH TECH membrán (0,01–0,01 Mik-
ron) védelmet biztosít a baktériumokkal, parazitákkal és a csírákkal 
szemben. Az ultrafi nom rostok olyan apró pórusokat tartalmaznak 
(több mint 100 billiót), melyek megakadályozzák a baktériumok to-
vábbhaladását.

      MAUNAWAI PÍ-szűrő
A legújabb Pí-kutatásokat alapul véve, a MAUNAWAI víz különböző 
bio-kerámiaszűrők révén (EM, Pí, alkáli golyók, kálcium, turmalin), 
kvarchomok és zeolit által harmonizált és vitalizált. Továbbá egy kis 
aktívszenes blokk is a rendszer részét képezi, amely egy Magnézium 
mag redoxpotenciáljának optimalizálásáért felelős.

      MÉSZ-NITRÁT-szűrő
Kiegészítő szűrő, arra az esetre, ha a csapvíz az átlagosnál magasabb 
mész- és nitrátterheltségű.

A természet mint példakép
A MAUNAWAI - rendszer csapvizünkből a sejtjeinkben 
található sejtvízhez hasonló struktúrájú forrásvizet állít elő.

- ízletes és könnyen emészthető
- lágy forrásvíz minőség
- egészséges ivóvizet biztosít
- átfogóan eltávolítja a káros anyagokat
- bázikus- harmonikus újjáéledés
- egyszerű beszerelés
- akár mi magunk is beüzemelhetjük
- áram és vegyszermentes működés
- környezetbarát

MAUNAWAI víztisztító

MAUNAWAI víztisztító rendszer – a tudomány és a technika válasza a 
csapvíz, az ásványvizek és palackos vizek fogyasztását övező aggodal-
makra. A legújabb EREDETI Pí-szűrőtechnológia igazi csúcsminőséget 
képvisel, így a legjobb ivóvizet biztosíthatjuk szervezetünk és sejtjeink 
számára. A MAUNAWAI vízrendszer a természet példaképét követi: 
optimális megoldás, a vízcsapot pedig az Ön személyes egészségfor-
rásává varázsolja. 

MAUNAWAI víz nem tartalmaz meszet, nitrátot és nitritet, uránt, 
peszticideket, hormonmaradványokat, nehézfémet valamint baktéri-
umokat és más káros anyagoktól is mentes. Mindezt pedig áramhasz-
nálat és kémiai beavatkozás nélkül biztosítja.

Az eredmény: tiszta, vitalizált és sejtjeink számára kiválóan hasz-
nosítható ivóvíz, amely forrásvíz struktúrával rendelkezik!
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