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WODY FIRMY FRANKE

SZYBKO 
ZDROWO 
VITAL



HIGIENA 
I BEZPIECZEŃSTWO
Połączenie aktywnego węgla 
z zaawansowaną technologicz-
nie filtrującą membraną 
to gwarancja wody najwyższej 
jakości. Filtr usuwa bakterie, 
wirusy, pestycydy, hormony 
i mikrocząsteczki plastiku. 
Woda z FRANKE VITAL nie 
tylko smakuje lepiej, ale jest 
również znacznie zdrowsza.

IKONA STYLU
Baterie FRANKE VITAL 
z kapsułkowym systemem 
filtrowania wody wyglądają 
świetnie w każdej kuchni: 
ciekawy design, duża 
oszczędność miejsca oraz 
dostępność w różnych 
wzorach i kolorach.

WYGODA 
I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Prosta budowa systemu nie 
wymaga skomplikowanego 
montażu pod zlewozmywa-
kiem. Innowacyjne kapsułki 
filtrujące pozwolą cieszyć się 
znakomitej jakości wodą 
każdego dnia.

korzyści czyste 
jak woda



Dzięki opatentowanej technologii filtracji, kapsułkowy 
system FRANKE VITAL oczyszcza wodę łatwiej i szybciej 
niż kiedykolwiek wcześniej. Opracowany w Szwajcarii, 
wyjątkowo prosty w użyciu, doskonale zaprojektowany, 
zaawansowany system filtracji wody. Dla najlepszej jakości 
z pasji i miłości do wody.

NAJPROSTSZY SPOSÓB, BY MÓC 
CIESZYć SIę CZYSTą WODą

TU DZIEJE 
SIę MAGIA 
To fascynujące, zwłaszcza gdy  
przyjrzymy się, co VITAL ma 
w środku. Jest to pierwszy 
na świecie system łączący 
aktywny węgiel z zaawansowaną 
technologicznie membraną 
filtrującą. Całość zmienia 
500 litrów wody z kranu 
w krystalicznie czyste
orzeźwienie.

jakość i wydajność
szwajcarska produkcja



2. OPANTENTOWANA MEMBRANA
Nanotechnologia wykorzystana w membranie 
o grubości 0,06 mm, umieszczonej w nylonowej 
siatce, pozwala usunąć z wody pitnej nawet 
bakterie.

1. FILTR WSTĘPNY
Filtr wstępny jest pierwszą linią obrony, 
eliminując większe zanieczyszczenia. To tutaj 
wychwytywane i filtrowane są większe cząstki.

3. FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
Węgiel aktywny zatrzymuje zanieczyszczenia 
zarówno rozpuszczone (np. chlor) jak i te 
nierozpuszczone w wodzie. Technologia ta bazuje 
na naturalnym, sprawdzonym przez dziesięciolecia 
procesie fizycznym.

4. PRZEPŁYW WODY
W pierwszej kolejności woda płynie przez filtr
wstępny, następnie przez membranę i na końcu
przez węgiel aktywny prosto do szklanki.
Technologia zastosowana przez firmę FRANKE
zapobiega mieszaniu się wody filtrowanej 
z niefiltrowaną. 

WYMIANA
Konieczność wymiany filtra sygnalizuje dioda 
zmieniająca kolor z zielonego na czerwony.

Nasz filtr wody jako pierwszy łączy 
aktywny węgiel z opatentowaną mem-
braną filtrującą. Wzorowany na naturze, 
opracowany w Szwajcarii.

niczym
mały cud

 1

 2

 3

 4



Tak wiele 
zalet!

Przepływ
Zakres temperatur 
Zakres ciśnienia

Wydajność

2 L/min przy 2 bar
5-65°C (41-149°F)
0,7 - 6,8 bara 
(10-100 psi)
500 L (132 gal)

PARAMETRY

Filtracja rdzy
i osadów

Woda odpowiednia
do picia

Zatrzymywanie
99.9999%
bakterii

Filtracja
mikrocząsteczek

plastiku

Proste w użyciu.
Wydajność jednej 
kapsułki do 500 L

Samodezynfekcja

Poprawa smaku, 
usuwanie nieprzyjemnego 

zapachu

Zatrzymywanie
99.9999%
wirusów



POZNAJ 
CAłą RODZINę

BATERIA VITAL S Z FILTREM 
KAPSUŁKOWYM
Prostota. Minimalistyczna, elegancka, 
w pełni obrotowa: najprostszy sposób, 
by móc codziennie cieszyć się świeżą 
pitną wodą.

BATERIA VITAL SEMI-PRO 
Z FILTREM KAPSUŁKOWYM
Wygoda. Ruchoma wylewka z funkcją 
prysznica, uchwytem magnetycznym 
i z możliwością obrotu w zakresie 360° 
dla maksymalnej wygody.

DOSTĘPNE KOLORY
Wszystkie modele dostępne są w dwóch 
różnych kombinacjach kolorów.

chrom/ciemnoszary metalik czarny mat/stal

Klasyka. Ponadczasowy design w połączeniu 
z kapsułowym systemem oczyszczania 
wody firmy FRANKE. Możliwość obrotu 
w zakresie 360° dla maksymalnej swobody 
i elastyczności.

BATERIA VITAL J Z FILTREM 
KAPSUŁKOWYM



WYBIERZ
ROZWIąZANIE DLA SIEBIE

BATERIA VITAL J  Z FILTREM KAPSUŁKOWYM

Kolor nr FUN Cena netto Cena brutto 

chrom/gun metal 120.0551.218 1 543,90 1 899,00

czarny mat/stal optyczna 120.0551.241 1 625,20 1 999,00

BATERIA VITAL SEMI-PRO Z FILTREM KAPSUŁKOWYM

Kolor nr FUN Cena netto Cena brutto 

chrom/gun metal 120.0551.219 2 113,01 2 599,00

czarny mat/stal optyczna 120.0551.242 2 356,91 2 899,00

BATERIA VITAL S Z FILTREM KAPSUŁKOWYM

Kolor nr FUN Cena netto Cena brutto 

chrom/gun metal 120.0551.216 1 056,10 1 299,00

czarny mat/stal optyczna 120.0551.220 1 218,70 1 499,00

KAPSUŁKOWY FILTR DO CZYSZCZENIA WODY

Opis nr FUN Cena netto Cena brutto 

Pojedynczy filtr 
kapsułkowy 500 l 133.0551.155 121,14 149,00

Zestaw trzech filtrów 
kapsułkowych 500 l 133.0551.156 324,39 399,00



FRANKE Polska Sp. z o.o.
ul. Franke 1
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
www.franke.pl/ks

tel.: +48 22 711 67 00
faks: +48 22 485 33 73

Oferta prezentowana w ulotce jest ważna do odwołania. Z powodu udoskonalania na bieżąco 
rozwiązań technologicznych FRANKE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w  asortymencie i/lub w danych technicznych. Prezentowany materiał nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. FRANKE Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne błędy edytorskie. Kolory produktów w druku mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.


