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Oczyszczenie wody doprowadzonej do domu jest coraz popularniejszym rozwiązaniem i nie
można się temu dziwić - przefiltrowana ciecz jest zdrowsza. Istnieje wiele funkcjonalnych
urządzeń, które są montowane w tym właśnie celu, dlatego w niniejszym tekście poznasz
najlepsze filtry do wody na cały dom (ranking 3 najlepszych propozycji). Zapraszamy do
lektury!
Fakt, że woda jest potrzebna do życia nie ulega wątpliwości. W ludzkim organizmie ta ciecz reguluje
pracę wielu układów, dlatego każdy z nas powinien wypijać dziennie około 2 litrów wody. Niestety, w
wielu przypadkach ta znajdująca się w instalacji budynku jest zanieczyszczona - chodzi o wysoką
twardość, szkodliwe związki czy obecność mikroorganizmów powodujących niebezpieczeństwo dla
zdrowia.

Dlaczego warto wybrać filtry do wody na cały dom?
Istnieje wiele metod filtracji. Zdecydowanie najpopularniejsze są specjalne dzbanki, jednak
sprawdzają się one wyłącznie w przypadku wody przeznaczonej do picia. Tymczasem możliwie
zanieczyszczona ciecz jest używana do obsługi różnego rodzaju sprzętów AGD, kąpieli czy
gotowania. Przed zainstalowaniem filtrów warto wykonać badanie wody, które wykaże jej faktyczny
stan i pozwoli wybrać najkorzystniejszą metodę filtrowania.
Filtry do wody na cały dom są przede wszystkim bardzo wygodnym rozwiązaniem. Montuje się je

przy głównym ujęciu wody w budynku, dzięki czemu w całej instalacji może płynąć oczyszczona ciecz
- używanie dzbanków filtrujących nie jest więc konieczne.

Filtry do wody na cały dom - na co zwracać uwagę?
Dobrej jakości filtry do wody na cały dom są stosunkowo tanie w eksploatacji oraz nie wymagają
częstej konserwacji. Wystarczy co kilka miesięcy wymienić wkłady. Do tego regulują ciśnienie w
instalacji. Wysokiej klasy urządzenia są najczęściej wyposażone w kilka filtrów ustawionych
szeregowo, dzięki czemu usuwają z wody szkodliwe związki i poprawiają jej smak. Poniżej opisaliśmy
poszczególne filtry do wody na cały dom. Ranking zawiera również zalecenia odnośnie do ich użycia.
Wszystkie produkty są dostępne w ofercie sklep.osmoza.pl.

Najlepsze filtry do wody - ranking
3. Filtr wody na cały dom GW-2-BB10-SSB
To profesjonalny zestaw składający się z dwóch wydajnych filtrów. Pierwszy z nich (mechaniczny)
służy do sedymentacji. Jest to proces polegający na usunięciu z cieczy zanieczyszczeń
mechanicznych, takich jak drobiny piasku czy rdza. Drugi z kolei to wkład węglowy. Węgiel aktywny
skutecznie oczyszcza środki chemiczne, zwłaszcza chlor (często używany przez firmy wodociągowe).
Co więcej, drugi filtr poprawia także organoleptyczne właściwości cieczy, czyli jej smak oraz zapach.
Zestaw jest polecany do wody umiarkowanie zanieczyszczonej, głównie wodociągowej. Zaleca się
wymianę wkładów co kilka miesięcy.
Sprawdź cenę na stronie https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-na-caly-dom-gw-2-bb10-ssb-p-1804.html

2. Filtr wody na cały dom GW-3-BB10
W przypadku tego modelu również zastosowano filtrację mechaniczną oraz węglową, dzięki czemu
woda zostanie oczyszczona i pozbawiona nieprzyjemnego zapachu i złego smaku. Urządzenie posiada
jednak dodatek w postaci wkładu zmiękczającego. To istotne, ponieważ twarda woda może
prowadzić do uszkodzeń sprzętu AGD znajdującego się w domu, np. ekspresu do kawy, pralki czy
żelazka. Twarda ciecz pozostawia na urządzeniach charakterystyczne białe zacieki. Stosowanie jej w
kąpieli natomiast może pogorszyć stan skóry oraz włosów. Filtry należy wymieniać co kilka miesięcy
(maksymalnie 6). Twarda woda jest spotykana szczególnie często w przypadku wodociągów
miejskich.
Sprawdź cenę na stronie https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-na-caly-dom-gw-3-bb10-p-79.html

1. Filtr wody na cały dom GW-3-BB10-UV55
Ten model został wyposażony w najlepsze filtry do wody na cały dom - posiada wkład mechaniczny,
węglowy, zmiękczający oraz bardzo ciekawe urządzenie, którym jest lampa UV. Działanie promieni
ultrafioletowych to doskonały sposób na usunięcie z wody wirusów, bakterii i innych
mikroorganizmów. Sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku wody studziennej lub bardziej
zanieczyszczonej cieczy wodociągowej.
Sprawdź cenę na stronie https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-na-caly-dom-gw-3-bb10-uv55-p-737.html
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