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KATA D YN
CO MB I P L US | DRIP CERADYN

KATADYN M YBOTTLE PURIFIE R

O Katadyn Combi Plus (Black) combina um
elemento ceramico com um depósito recarregável de carvão activo. É eficaz contra
bactérias e protozoários e também reduz
os quimicos e mau sabor. O Combi Plus
pode ser ligado a uma torneira para uso em
campismo, barcos ou em casa.

Capacidade (L): ~50.000 (ceramica)
~400 (carvão activo) Dimensões (in):
12 x 2.4 Output (L): ~1 L/min
Tecnologia: filtro de microcerâmica
de 0.2 micron (limpável). Carvão
activo granulado

Muito fácil de instalar, basta ligar a
uma torneira e com os acessórios
disponibilizados, permite-lhe ter a
água corrente da torneira e do filt
em simultâneo.
Artigo Refª: 8016099

Filtro de depósito (balde) com três filtros
de cerâmica, recipiente de 10 litros, para
grandes quantidades de água. Filtros sem
esforço. Com 3 filtros de cerâmica para a
capacidade máxima.

BPA-free: Katadyn só usa plásticos
aprovados pela FDA e BPA-free.

Tecnologia: filtro de microcerâmica
de 0.2 micron (limpável)

Capacidade (L): ~ 150’000

Peso (g): 3300

Dimensões (cm): 25 x 45 Output (L):
~ 4 L/h

Artigo Refª: 2110070

Katadyn MyBottle Purifier é uma engenhosa garrafa com
um filtro anti vírus integrado. Permite a purificação de água
potável, a qualquer momento e em qualquer lugar de forma
muito simpes - não há necessidade de bombeamento.
Ideal para pequenas quantidades, por exemplo, para
caminhadas, viagens ou desporto. Um pré-filtro em fibra
de vidro remove bactérias e protozoários, bem como as
partículas maiores do que 0,2 microns. O MyBottle não
requer produtos químicos ou baterias.

Capacidade da garrafa: 600 ml com o filtro
Capacidade do filtro: até 100 litros, dependendo
da qualidade da água
Altura: 26.5 cm

Tecnologia: filtro de fibra de vido “ViruPur”
pre-filtro fibra de vidro e filtro de carvão
Peso: 260 g

MyBottle White Splash
Referência: 8017771
			
MyBottle Blue Splash
			
Referência: 8017769
MyBottle Green Deer
Referência: 8017777
			
MyBottle Red Swiss
			
Referência: 8017775

KATADYN MYBOTTLE

FILTROS BACKCOUNTRY SERIES

DR I N K I N G BOT T LE

KATADYN
GRA V IT Y CA M P 6 L | BA SE CA M P 1 0 L

Extremamente simplesmente de utilizar. Coloque água, pendure e beba! Com o
Katadyn Gravity Camp 6L e Base Camp 10L, você tem sempre àgua potável de
qualidade para beber.
A garrafa de água Katadyn MyBottle é
dia no trabalho e para actividades de
O bebedouro ergonómico, com bocal
manusear, não vaza água e é possível
a garrafa.

Com uma taxa de fluxo de até 2 litros por minuto, a água é filtrada de forma
confiável ficando livre de bactérias e sedimentos. O filtro devidamente mantido dura
até 1.500 litros de água. A janela indicadora de nível mostra quando é que é
necessário repor a água. Para encher o depósito, o tubo remove-se fácilmente
contendo um processo que evita que entre em contacto com a água contaminada
durante o reabastecimento.

ideal para o dia-alazer e desporto.
macio, é fácil de
beber sem inclinar

O MyBottle é livre de BPA, sem sabor e lavável.
Com o Katadyn ViruPur, MyBottle torna-se facilmente num
purificador de água.

		

Capacidade da garrafa: 800 ml

		Altura: 26.5 cm
		Peso: 140 g

MyBottle White Splash
Referência: 8017772
			
			
MyBottle Green Deer
Referência: 8017778
			
			

Para escovar os dentes, lavar a louça, ou saciar sua sede, terá sempre água
potável de qualidade, disponível e com o adaptador de chuveiro
(disponível separadamente), ainda pode tomar um refrescante banho ao ar livre.

MyBottle Blue Splash
Referência: 8017770

MyBottle Red Swiss
Referência: 8017776

Gravity Camp 6L
Capacidade (L): até 1.500 litros
dependendo da qualidade da água
Dimensões (cm): 25 x 15 x 6 cm

Tecnologia: filtro de microcerâmica de
0.2 micron (Ultra Flow Filter™ pleated
glassfiber removes bacteria*, cysts*
and sediment)

Output (L): até 2.0 litros por minuto

Peso (g): 290
Artigo Refª: 8019297

Base Camp Pro 10L
Capacidade (L): até 1.500 litros
dependendo da qualidade da água
Dimensões (cm): 27 x 15 x 7 cm

Tecnologia: filtro de microcerâmica de
0.2 micron (Ultra Flow Filter™ pleated
glassfiber removes bacteria*, cysts*
and sediment)

Output (L): até 2.0 litros por minuto

Peso (g): 350
Artigo Refª: 8019296

MICROPUR TANKLINE

K A TA D Y N VARIO

O Vario combina eficiência individual com a mais simples
manipulação possível. A tecnologia utilizada consiste em
três níveis de filtros: um filtro de alto desempenho da fibra
de vidro, um pré-filtro de cerâmica que pode ser ajustada
individualmente, de acordo com a turvação da água, e
carvão activado para eliminar odores. Qualquer pessoa que
precise de até dois litros de água potável por minuto pode
usar a fibra de vidro e filtro de carvão activo. Se a água
for extremamente turva, o pré-filtro de cerâmica pode ser
ajustado, a fim de prolongar a vida útil do filtro de fibra de
vidro. O Vario é compatível com a maioria das garrafas
vendidas para desportos outdoor.

M T BOX

Programa 3 passos para água potável. Os produtos Micropur
tankcare e de tratamento de água fornecem soluções simples
para os problemas causados por bactérias e algas. Estes
produtos estão pensados para trabalhar uns com os outros, mas
também funcionam bem sózinhos.
Para o cuidado adequado de tanques de água potável até 250
litros contém: 1 MT Limpo, 250 g – oxigénio activado que dissolve
as algas e as bactérias que se acumulam. 1 MT fresco, 250 g com ácido cítrico naturais remove cheiro de mofo, mau gosto e
depósitos de calcário. 1 Micropur Classic, 100 ml – conserva a
água da torneira protegendo contra o crescimento de bactérias
por até 6 meses. Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o
rótulo e informações do produto antes do uso.

Conteúdo 250 g para tanque de 250 L
Capacidade (L): ~ 2’000 (fibra de vidro)
~ 400 (carvão activo)

Tecnologia: Tecnologia “AntiClog” com fibra
de vidro 0.2 micron (não limpável) carvão
activo granulado e pre-filtro cerâmico

Dimenções (cm): 19 x 10
Peso (g): 425
Output (L): até 2 L/min
Artigo Refª: 8014932

Dosagem: 100 g de pó/100 litros
Artigo Refª: 8013696
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