
CENNÍK FILTRAČNÝCH  VLOŽIEK 

VODASERVIS.SK

vodaservis.sk



CENNÍK FILTRAČNÝCH  VLOŽIEK 

Filtračne vožky

Mechanická filtrácia

FCPNN50M

FCPNN100M
6,25 € 7,50 €

FCPHH50M 

FCPHH100M
6,25 € 7,50 €

FCCEL 5, 10, 

20
6,50 € 7,80 €

FCPP5, 10, 

20
2,50 € 3,00 €

FCPS 5, 10, 

20
2,50 € 3,00 €

Mechanická filtrácia baktérií

FCCER
15,00 € 18,00 €

FCCERB 20,00 € 24,00 €

Filtrácia s aktívnym uhlím

FCCA-STO 5,50 € 6,60 €

FCCBL 4,58 € 5,50 €

Cena bez DPH Cena s DPH

10" kostrička - polyamid + polypropylén, 

nylonová sieťka - 50, 100 micr., 

na horúcu vodu do 93°C, jemný piesok, 

prietok 1500 l/h, premývateľná 

10" polypropylénová kostrička s 

nylonovou sieťkou - 50, 100 micr., 

jemný piesok, prietok 1500 l/h, 

premývateľná 

10" skladaný polyester - netkaná textília - 

5, 10, 20 micr. - jemný piesok, hrdza, kal, 

veľký filt. povrch, prietok 1400 l/h, 

viackrát premývateľná

*  stupňovitá pórovitá štruktúra, zmenšujúca sa veľkosť pórov smerom dovnútra, väčšia kapacita filtračnej vložky

10" vinutý polypropylén - 5, 10, 20 micr. - 

jemný piesok, hrdza, 

jemný kal, hĺbková filtrácia, prietok 1200 

l/h10" pevný polypropylén - 5, 10, 20 micr. -  

jemný piesok, hrdza, 

jemný kal, hĺbková filtrácia so stupňovitou 

štruktúrou*, prietok 1000 l/h

10" keramická vložka - aluminosilikát - 

filtrácia 0,3 micr. - baktérie, 

prietok 3 l/min   

10" keramická vložka - aluminosilikát - 

filtrácia 0,3 micr. - baktérie, 

GAC* - odstraňovanie chlóru a org. látok, 

prietok 3 l/min     

10" GAC* - odstraňovanie chlóru a org. 

látok, prietok 1,9 l/min, 

kapacita 7600 l

10" aktívne uhlie lisované - odstraňovanie 

chlóru a org. látok, 

prietok 6 l/min, mechanická filtrácia 10 

micr., kapacita 16000 l

   * GAC - granulované aktívne uhlie - odstraňovanie chlóru a organických látok 

  * GAC - granulované aktívne uhlie - odstraňovanie chlóru a organických látok 
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CENNÍK FILTRAČNÝCH  VLOŽIEK 

Filtračne vožky veľkokapacitné BB

Mechanická filtrácia

FCCELxM10B 12,55 € 15,06 €

FCCELxM20B 24,82 € 29,78 €

FCPPxM10B 10,00 € 12,00 €

FCPPxM20B 20,00 € 24,00 €

FCPSxM10B 10,00 € 12,00 €

FCPSxM20B 18,00 € 21,60 €

Cena bez DPH Cena s DPH

20" vinutý polypropylén - 5, 20 micr. - 

jemný piesok, hrdza, 

jemný kal, hĺbková filtrácia,                                                            

prietok 3600 l/h

10" pevný polypropylén - 5, 20 micr. -  

jemný piesok, hrdza, 

jemný kal, hĺbková filtrácia so stupňovitou 

štruktúrou*, prietok 2400 l/h

20" pevný polypropylén - 5, 20 micr. -  

jemný piesok, hrdza, 

jemný kal, hĺbková filtrácia so stupňovitou 

štruktúrou*, prietok 3600 l/h

10" skladaný polyester - netkaná textília - 

5, 20 micr. - jemný piesok, hrdza, kal, 

veľký filt. povrch, prietok 2700 l/h, 

viackrát premývateľná

20" skladaný polyester - netkaná textília - 

5, 20 micr. - jemný piesok, hrdza, kal, 

veľký filt. povrch, prietok 5400 l/h, 

viackrát premývateľná

10" vinutý polypropylén - 5, 20 micr. - 

jemný piesok, hrdza, 

jemný kal, hĺbková filtrácia,                                        

prietok 2400 l/h

3


