


L U X  WAT E R G U A R D  T H I N  –  N O VÁ  D E F I N I C E  Č I S T É  V O D Y !

 VEDĚLI JSTE, ŽE?  

Analýza UNESCO identifikovala stopy léků, antibiotik, hormonů, dusičnanů 
a železa ve vodě z vodovodu v důsledku průmyslových procesů,
dusičnanů v zemědělství a zdravotnického odpadu z domácností.

Běžné ošetření malým množstvím chloru umožňuje odstranění virů 
a bakterií ; jde o podobný mechanismus jako u čištění bazénů. Podle 
studií Světové zdravotnické organizace však může mít proces dezinfekce 
chlorem vedlejší účinky, bylo například zjištěno, že může způsobovat 
rakovinu.

 O TECHNOLOGII  

Zařízení pracuje na principu reverzní osmózy, což je jedna  
z nejúčinnějších metod čištění vody. Technologie reverzní osmózy  
vyvinutá NASA využívá tlak k protlačování vody malými póry a vytváří  
tak čistou vodu. V procesu jsou chemikálie, bakterie a soli filtrovány  
přes několik různých membrán.

 5 DŮVODŮ, PROČ ČISTIT VODU   

1  Všichni si uvědomujeme důležitost každodenního přístupu k čisté pitné 
vodě. Waterguard Thin je založen na 5-ti stupňové technologii čištění, 
která zajistí, že vaše voda bude svěží, čistá a zdravá.

2  První filtr odstraňuje chlor, deriváty chloru a významnou část 
organických nečistot z vody a poskytuje tak ochranu proti virům a 
choroboplodným zárodkům.

3  Druhý filtr odstraňuje z pitné vody částice písku, nečistot, štěrku a 
sedimentu, které jsou větší než 1 μ.

4  Třetí a čtvrtý filtr pracují na principu reverzní osmózy. Pouze molekuly 
vody se mohou dostat skrz jejich póry o velikosti 0,0001 μ, takže filtry 
odstraní 95% všech druhů nečistot.

5  Pátý filtr je vysoce výkonný modul UVC-LED, který umožňuje účinnou 
dezinfekci pitné vody.



 OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ S 5TI-STUPŇOVOU TECHNOLOGIÍ ČIŠTĚNÍ  

Všichni si uvědomujeme důležitost každodenního přístupu k čisté pitné 
vodě. Waterguard Thin je založen na 5-ti stupňové technologii čištění, 
která zajistí, že vaše voda bude svěží, čistá a zdravá.

První filtr odstraňuje chlor, deriváty chloru a významnou část 
organických nečistot z vody a poskytuje tak ochranu proti virům  
a choroboplodným zárodkům.

Druhý filtr odstraňuje z pitné vody částice písku, nečistot, štěrku  
a sedimentu, které jsou větší než 1 μ*.

Třetí a čtvrtý filtr pracují na principu reverzní osmózy. Pouze molekuly 
vody se mohou dostat skrz jejich póry o velikosti 0,0001 μ, takže filtry 
odstraní 95% všech druhů nečistot.

Pátý filtr je vysoce výkonný modul UVC-LED, který umožňuje účinnou 
dezinfekci pitné vody.

 ROČ ZVOLIT LUX WATERGUARD THIN?  

}  Tenký design, šířka pouhých 10 cm: Nezabere mnoho místa a hodí se 
do každé kuchyně.

}  Funguje bez nádrže: Proti tradičním systémům reverzní osmózy 
funguje Lux Waterguard Thin bez nádrže, takže nikdy nebudete řešit 
problém se stojatou vodou.

}  Efektivní čištění vody: Zařízení je vybaveno více filtry, které umožňují 
vyrobit až 1,4 litru čisté vody za minutu.

}  LED-UVC: Patentovaná technologie IntenseBeam umožňuje účinnou 
dezinfekci a sterilizaci pitné vody, aniž by bylo nutné ji ohřát.

}  Vyrobeno v EU: Vysoká kvalita zařízení od společnosti Lux zaručena.

}  Testováno a certifikováno

*μ: mikro je předpona jednotky v metrickém systému označující  jednu milióntinu metru. Typické bakterie mají velikost 1 až 10 mikrometrů.
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