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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

● Η εταιρεία PILOT SOLARS είναι Ελληνική και έχει γεννηθεί με την 
υπογραφή του καταστήματος ‘’ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ’’. Ένα οικογενειακό 
κατάστημα στο Περιστέρι που λειτουργεί , 24 χρόνια , για να παρέχει στο 
καταναλωτικό κοινό  εξειδικευμένες λύσεις στη θέρμανση και στα φίλτρα νερού. 
Η εταιρεία διαθέτει μόνο πιστοποιημένα προϊόντα κατά τα Αμερικάνικα και 
Ευρωπαϊκά πρότυπα NSF , CE και ISO  
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ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
● Το κατάστημα ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, φροντίζει 

για τη καθημερινή ποιότητα και απόλυτη 
καθαρότητα του πόσιμου νερού στο σπίτι , ή 
στην επιχείρησή σας με το  φίλτρο νερού PILOT 
SOLARS S4 . Τοποθετείται κάτω από το πάγκο 
της κουζίνας σας σε ελάχιστο χρόνο , δε  
φαίνεται επιτρέποντάς σας να έχετε ένα άριστα 
αισθητικό αποτέλεσμα . Χάρη στα φίλτρα 
ενεργού άνθρακα , πολυπροπυλενίου και το 
πολλαπλό φιλτράρισμα αφαιρούν τη γεύση και 
την οσμή του χλωρίου, συγκρατούν τυχόν 
σκουριά , μικρο σωματίδια, ιζήματα και παράσιτα 
πετυχαίνοντας το μέγιστο αποτέλεσμα .
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PILOT SOLARS S4
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1ο ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

● ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 5μm

● Ροή νερού: 600λίτρα/ώρα

●  Ιδιότητες: αφαιρεί αιωρήματα 
(χώματα, σκουριά, κατακάθια, 

● μικρο σωματίδια)

● Μη τοξικό υλικό, κατάλληλο για 
πόσιμο νερό.
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2ο ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

● ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ CTO 1 μm

● Παροχή 230lt/h

● Αφαιρεί χλώριο, δυσάρεστη γεύση 
και οσμή,φυτοφάρμακα και άλλες 
βλαβερές ουσίες που μολύνουν το 
νερό

               ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
    ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 220 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 ΤΗΛ 2105757321 
info@kalogiropoulos.gr



● ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 1 μm

● Ροή νερού: 600λίτρα/ώρα

●  Ιδιότητες: αφαιρεί αιωρήματα 
(χώματα, σκουριά, κατακάθια, 

● μικρο σωματίδια)

● Μη τοξικό υλικό, κατάλληλο για 
πόσιμο νερό 

               ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
    ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 220 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 ΤΗΛ 2105757321 
info@kalogiropoulos.gr

3ο ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ



4ο ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

● Φίλτρο άνθρακα T33 GAC 
coconut carbon

● απομακρύνει αποτελεσματικά το 
ραδιενεργό ιώδιο, το χλώριο, τα 
τριαλογονομεθάνια και  τις βλαβερές 
χημικές ουσίες
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

● ΥΨΟΣ      45 cm
● ΜΗΚΟΣ    36 cm
● ΠΛΑΤΟΣ   12 cm
● ΒΑΡΟΣ       4 Kg
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ΓΙΑΤΙ PILOT SOLARS S4;

1 )   Για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές χλωρίου

2 )   Για να μην έχει το νερό σας γεύση χλωρίου

3 )   Για να πίνουμε καθαρό νερό

4 )   Για να έχουμε καθημερινά ποιοτικό νερό

5 )   Για να σταματήσετε να αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό

Μη ξεχνάτε ότι το νερό που πίνουμε το χρησιμοποιούμε τόσο για το πλύσιμο φρούτων και
λαχανικών όσο και για το μαγείρεμα

Από σήμερα ξενοιάσετε με τη ποιότητα και καθαρότητα του νερού για όλη σας την οικογένεια με
περίπου 0,14 € / ημέρα .
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

● Δεν πιάνει χώρο στον πάγκο της κουζίνας

● Πίνετε αμέσως καθαρό, φιλτραρισμένο νερό από την βρύση 
του φίλτρου

● Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά φίλτρα νερού που 
μπορείτε να βάλετε σε αυτές τις συσκευές .
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΑΣ
� Η καθιερωμένη αλλαγή φίλτρων είναι σημαντική ώστε να μην έχουμε πτώση της πίεσης.

� Αν η πίεση ύδρευσης στο σημείο εγκατάστασης υπερβαίνει τα 6 bar, απαιτείται η τοποθέτηση μειωτή πίεσης πριν 
το σύστημα (συμβουλευτείτε σχετικά αδειοδοτημένο τεχνίτη υδραυλικό ή επικοινωνήστε μαζί μας). 

� Σε περίπτωση απουσίας, λόγω διακοπών, συνίσταται να κλείνετε προληπτικά τη μεταλλική βάνα παροχής νερού 
προς το φίλτρο ή την κεντρική βάνα ύδρευσης της οικίας.
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ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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