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Till ett hushåll (för en separat drickskran) 

 
Avlägsnar Salt, Fluorid, Tungmetaller Uran m.m. 
 

EUROPE RO tar ned salter och tungmetaller m.m. under gränsvärdet för ditt dricksvatten. 
Exempelvis Fluorid, Klorid, Natrium, Nitrat, Nitrit och Uran. 
 
 

 

1st komplett EUROPE RO       
 

Delar för standard installation ingår vid leverans. 
Inklusive kompletta slangar, borrverktyg för anslutning mot 
kallvatten- rör, kromad drickskran av plast från vilken du 
bestämmer tillfället att nyttja det riktigt fina dricksvattnet. 
Separat buffertkärl medföljer också som extra lagringstank för att 
man ska kunna ta ut maximalt med dricksvatten med bästa 
vattentryck! 
 

Kräver ingen el! Komplett i leverans med tre patroner som byts 
ut vid behov. Vattnet blir kristallklart och friskt! 
 

Montering: Vanligast monterat under diskbänken i köket men 
kan även monteras i källaren eller på annat ställe med separat 
slang upp till tappstället. 

 
 

 

  

 

 
 
 

Lägsta driftkostnad & bästa flöde tack vare 
att Boostertank ingår: All omvänd osmos 
producerar långsamt ett rent vatten under 
tryck. Med vår boostertank behöver du 
aldrig vänta på att det upprenade vattnet 
ska komma ur kranen… Samt kan vänta 
maximalt mellan bytena av osmos-
membranet vilket sparar er pengar år ut 
och år in! Vi tror oss ha den driftsnålaste RO 
maskinen på marknaden! Vi har sålt denna 
modell i över 35 års tid nu! = trygghet! 

 
FILTRETS DIMENSIONER: 
 

PATRON- HUSET 
 

 

TRYCKTANK 
 

TAPPKRAN, standard 
(ingår som standard) 

 

Höjd: 410 mm 
Bredd: 400 mm  
Djup: 100 mm 

 

Höjd: 450 mm 
Diameter: 230 mm 
Volym: 12 Liter 

 

Höjd: 210 mm 

 
 
 
 

Enligt vår mening är EUROPE RO garanterat en utav de enklaste, driftsäkraste, prisvärdaste avsaltare som 
någonsin utvecklats. Den arbetar endast med hjälp utav ert befintliga ledningstryck utan att dra någon ström, 
detta gör vår produkt överlägsen i driftsäkerhet & i minimalt antal reservdelsartiklar. Underhållsmässigt mycket 
enkel, endast tre patroner som byts ut vid behov. 
 

 
 
 
 
EUROPE RO är provtryckt & förinställd av Europe Vattenrening AB.  
Vi har stort reservdelslager samt kunskap då vi sålt avsaltare i över 35 år. 
 

Rekommenderade gränsvärden av råvattnet: 

Total salthalt  
max 2000 mg/l. 

Kalkhalt:  
mindre än 10 dH. 

Järn:  
mindre än 0.3 mg/l. 

Mangan:  
mindre än 0.2 mg/l. 

 

Omvänd osmos använder sig utav ett mycket fint membran. Därför är det viktigt att man ej har höga halter kalk, järn, 
mangan, humus eller lera m.m. eftersom detta täpper till membranet i förtid.  
Vid frågor, ring oss 0478-10017 

 
 
 
Se även information på nästa sida 
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Allmänna reklamationsnämnden 
Vi rekommenderar alltid kunden att kontrollera så att de företag som gett offert inte är anmälda till  
Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden telefonnummer är 08-50886000 med 
tiderna 9.00-12.00 
 
 

FRAKTFRITT inom Sveriges fastland (gäller även Gotland).  
(Montering tillkommer) 
Garanti: 2 år vid material –och fabrikationsfel. 
Garanti: 2 års renings –och återköpsgaranti enligt text i garantin. 
Filterpatroner är förbrukningsmaterial och byts vid behov, osmos membranet byts normalt först efter 3-7år, kol 
–och partikel patron ca var 6e månad (305kr/st). 
Leveranstid: ca 3-7 dagar, normalt går allt från vårt lager samma dag. 
Fullständig installations –och bruksanvisning ingår med leveransen.  
Fri telefonsupport vid installation när ni uppger kund nr för anläggning. 
 

Med vänliga hälsningar 
EUROPE VATTENRENING AB 
 

 
 

Er Kontaktperson: Kristian Petersson 
Tfn. 0478-10017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenser finns på vår hemsida: www.europevattenrening.com 
Vid behov av att få kontakt med vvs-montören som kan hjälpa dig med monteringen kan ni hitta dem 
på vår hemsida, se –Montör nära dig. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postadress 
Europe Vattenrening AB 
Centralgatan 16 
360 51 Hovmantorp 

Telefon 
0478-10017 
Telefax 
0478-12213 

E-post 
europe.vattenrening@tele2.se 
Hemsida 
www.europevattenrening.com 

Org.nr/F-skatt 
556386-0013 
VAT No. 
SE556386001301 

Plusgiro 
12 48 90-5 
Bankgiro 
5653-3433 

 

Vi står alltid till tjänst med ytterligare 
information.  

 

Tfn. 0478-10017 

http://www.europevattenrening.com/
mailto:europe.vattenrening@tele2.se

