RENT DRICKSVATTEN FRÅN KRAN ELLER BÄCK
I N T E L Ä N G R E E N S J Ä LV K L A R H E T M E N Ä N D O C K E N R E A L I T E T M E D P R O D U K T E R F R Å N A Q U A M I R A
På Neptunus Hav & Land förstår vi oss på vikten av rent dricksvatten.
Som leverantör av vattenreningsutrustning till försvar och krismyndigheter
har vi under lång tid byggt upp en portfolio av produkter och systemlösningar för samhälle, enheter och individer.
Vår samarbetspartner AQUAMIRA är specialiserade på utveckling och
produktion av vattenreningsutrustning. Företaget har varit på plats
och behjälpliga i katastrofområden (globalt) i samband med tyfoner,
översvämmningar, jordbävningar och svält för stöttning och
förstärkt krisberedskap avseende dricksvatten.
Med produkter från AQUAMIRA erbjuder vi ett brett sortiment
för vattenfiltrering och vattenrening I hemmet, i stugan,
på resan och i friluftsäventyret.
Vi erbjuder ett starkt varumärke med ett komplett
sortiment av effektiva produkter och en bra prisbild.
Vi erbjuder god service och logistik till våra återförsäljare.

Rent vatten i vardagen, på resan eller mitt i äventyret
AQUAMIRA SHIFT™ Dricksflaskor med filter
SHIFT™ filter bottle är en vattenreningsflaska i stryktålig aluminium,
utrustad med ett filterlock fungerande som kombinerad filterhållare
och drickmunstycke. I locket monteras snabbt och enkelt något av
AQUAMIRA´s högeffektiva reningsfilterpatroner.
• Blue-line, Kemfilter för vardagsbruk
• Red-line, Virusfilter för resan (presenteras på nästa sida)
• Green-line, Bakteriefilter för friluftsbruk (presenteras på nästa sida)
SHIFT™ filter bottle levereras med Blue-line filter som reducerar
kemikalier i kran- och brunnsvatten.
AQUAMIRE Blue-Line filtrerar bort:
• Tungmetaller • PFOA/PFOS • Bly • Läkemedelsrester • Chlorine
• Cyanotoxiner • VOCs • Pesticider • Herbicider • Arsenik
Kunden får förutom rent filtrerat friskt vatten
• Förbättrad smak
• Minimerad odör
• Klart vatten

AQUAMIRA Shift Filter Bottle
Volym:

0,7 alt. 1 L

Färg:

Svart, Grön, Blå, Orange, Gul, Grå

AQUAMIRA Blue-Line filter
Reningsvolym/ Livslängd

190 liter vatten / 3 månader

Flödesmängd

upp till 800ml/min

Temperaturspann

1,5-49°C

En presentation om rent dricksvatten

Rent vatten i vardagen, på resan eller mitt i äventyret
AQUAMIRA Filterserie IV
EVERYDAY (reducerar/tar bort kemikalier)

(Oavsett filter skall du alltid eftersträva renast vatten möjligt för filtrering)

WORLDWIDE (filtrerar bort virus och bakterier)

BACKCOUNTRY (reducerar/tar bort bakterier)

Kompabilitet

Frontier Max filtreringssystem

AQUAMIRA EVERYDAY FILTER - IV Blue Line

AQUAMIRA WORLDWIDE FILTER - IV Red Line

AQUAMIRA BACKCOUNTRY FILTER - IV Green Line

Filtret för vardagen, reducerar/tar bort
skadliga kemiska föroreningar såsom:

Filtret för miljöer med bedömd hög risk för virus och
bakterier. Ett av de mest kraftfulla filter på marknaden.
Perfekt att ta med på resan till det stora äventyret.

Filtret för friluftsäventyret, filtrerar bort vattenburna
parasiter/bakterier (t.ex. Cryptosporodium och Giardia
från naturliga vattendrag.

Kapacitet: 450 liter
Flöde: upp till 500 ml/min
Temp: 1.6 - 49°C

Kapacitet: 3800 liter
Flöde: upp till 800ml/min
Temp: 1.6 - 49°C

Kapacitet: 190 liter
Livslängd: 3 mån. från bruten förpackning
Flöde: upp till 800ml/min
Temp: 1.6 - 49°C

Virusborttagning: ≤99.99%
Bakterieborttagning: ≤99.9999%
Cystborttagning: ≤99.95%

Virusborttagning: ≤99.99%
Bakterieborttagning: ≤99.9999%
Cystborttagning: ≤99.95%

Filtret skall ej användas för rening av vatten där det
föreligger misstanke om mikrobiologisk förorening.

Borttagning av Chlorine, Kemiska ämnen,
Smak och Lukt.

Borttagning av Chlorine, Kemiska ämnen,
Smak och Lukt.

Miraguard™ Antimicrobialteknik motverkar tillväxt av
bakterier, alger, svamp och mögel i filtermediat.

Miraguard™ Antimicrobialteknik motverkar tillväxt av
bakterier, alger, svamp och mögel i filtermediat.

• Tungmetaller • PFOA/PFOS • Bly • Läkemedelsrester
• Chlorine • Cyanotoxiner • VOCs • Pesticider
• Herbicider • Arsenik • Dålig smak och lukt

En presentation om rent dricksvatten

Shift filter bottle

GeigerRig vätskesystem

