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AqueenaPro - najlepší zdroj 
čistej, zdravej vody!
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Voda je základ života, avšak s narastajúcou globalizáciou je voda na našej 

planéte vystavovaná viacerým nebezpečenstvám. Jej nedostatok vo svete 

sa stále zvyšuje, čo je ale horšie, alarmujúca je aj kvalita vody, čoraz viac 

ohrozovaná znečisťujúcimi chemikáliami z rôznych priemyselných odvetví.

Čistá voda je najpotrebnejším a najdôležitejším liekom na svete a jej 

pravidelný príjem je potrebný z viacerých dôvodov. Slúži ako mazivo kĺbov, 

pomáha absorbovať nárazy v tele a udržiavať telesnú teplotu. Taktiež 

zohráva dôležitú úlohu pri dýchaní, trávení, v metabolizme a vylučovaní. 

Voda privádza výživné látky do buniek a odvádza z nich odpadové látky.

Niektorí z nás pijú dostatočné množstvo vody, máme však istotu, že voda, 

ktorú pijeme je aj zdravá? 

AqueenaPro - najlepší zdroj 
čistej, zdravej vody!
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1- Zdroj: (http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/arsenic.cfm)

V pitnej vode z vodovodu sa nachádza mnoho povolených a ešte viac nepovolených toxínov. Voda 

z vodovodu sa čistí pridávaním rozpustných dezinfekčných prostriedkov ako napr. chlór a ďalších 

chemikálií, ktoré skončia v našom tele ako sú arzén, kadmium olovo, fluór alebo baktérie, kvasinky 

a vírusy. Takto „vyčistená“ voda, tečúca do našich domácností, obsahuje aj zlúčeniny železa, pretože 

prúdi cez staré a hrdzavé potrubia. Všetky tieto nečistoty sa uvoľňujú do vody, ktorú my v konečnom 

dôsledku používame a pijeme.

Dlhodobý príjem týchto chemikálií vedie k poškodeniu pokožky, k problémom obehového systému, 

k riziku vzniku rakoviny, problémom s obličkami, k vysokému krvnému tlaku a iným vážnym 

zdravotným problémom.1

Je voda z vodovodu bezpečná? Väčšinou nie.

Najväčšie obavy vzbudzujú fľaše, obsahujúce BPA (Bisfenol A) – toxickú chemikáliu škodlivú pre 

endokrinný systém, ktorý riadi hormonálne funkcie v tele. Keby aj samotný plast nevyvolával toľko 

obáv, už len fakt, že tento priemysel nie je prísne regulovaný a nepodlieha povinnostiam uvádzať 

zdroje pitnej vody na etiketách by nás mal varovať.

Niektoré značky balených vôd využívajú absolútne čisté a bezchybné zdroje, avšak prevažná väčšina 

z nich čerpá vodu z mestských vodární. Prečo potom kupujeme drahú vodu a ohrozujeme tým svoje 

zdravie?

Je voda vo fľašiach, ktorú pijeme bezpečná? 
Pravdepodobne nie

Je filtrovaná voda, ktorú pijeme bezpečná? 
Väčšinou áno.
Na trhu je dnes veľa prístrojov na filtrovanie vody, ktoré sa líšia kvalitou, dizajnom, účinkom a aj cenou. 

Mnohým, aj drahým prístrojom, chýba potrebná certifikácia, kontrola kvality, alebo nevyhnutné 

bezpečnostné prvky. Neuvádzajú hlásenia o kvalite a účinnosti systému čistenia, čím ohrozujú naše 

zdravie a pohodu. 

Filtrovaná voda sa môže stať najlepším, najzdravším a najlacnejším riešením, samozrejme, len ak sa 

rozhodnete pre ten správny systém filtrácie.

Skôr, ako vypijete ďalší  
pohár vody, rozmýšľajte 
– urobte to správne 
rozhodnutie!

AqueenaPro od Zepter je správne riešenie – 
čistá, svieža, zdravá voda
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AqueenaPro je technologicky dokonalý filtračný systém, vyrobený na princípe najúčinnejšieho procesu filtrácie – reverznej 

osmózy. Vďaka 5-stupňovému filtračnému systému vodu maximálne vyčistí od všetkých nebezpečných nečistôt, výsledkom 

čoho je čistá, svieža a zdravá voda. Plne automatizované a praktické zariadenie je najšetrnejším zdrojom zdravej pitnej vody na 

každodenné použitie doma i v kancelárii.

Zepter International je známy striktnou kontrolou kvality, pričom používa najmodernejšie technológie a  prísne testy, ako aj 

medzinárodné certifikáty pre zabezpečenie najvyššieho stupňa bezpečnosti a  výkonnosti zariadenia AqueenaPro v  prospech 

vášho zdravia.

Skôr, ako vypijete ďalší  
pohár vody, rozmýšľajte 
– urobte to správne 
rozhodnutie!

AqueenaPro od Zepter je správne riešenie – 
čistá, svieža, zdravá voda
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Pitím dostatočného množstva čistej vody:

Voda je nevyhnutná pre všetky živé organizmy. Je hlavnou zložkou ľudského tela. Mozog 

a srdce tvorí až 73 % a pľúca až 83 % vody. Pokožka sa skladá zo 64 % vody, obličky zo 79 

% a kosti z 31 % vody.2 Voda má výbornú schopnosť rozpúšťať mnohé látky, dopraviť kyslík 

do buniek, regulovať telesnú teplotu, pomáhať pri metabolických procesoch. Organizmy 

malých bábätiek obsahujú viac vody ako dospelé organizmy, pričom vo všeobecnosti, 

ľudský organizmus obsahuje až 60 % vody. 

Aby sme prežili, musíme každý deň prijať určité množstvo vody. Preto si vyberte čistú, 

zdravú pitnú vodu pre lepší a zdravší život!

Pitie čistej vody 
je veľmi dôležité pre naše zdravie 
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Pitím dostatočného množstva čistej vody:

2- Zdroj: http://water.usgs.gov/edu/propertyyou.html
3- Zdroj: http://water.usgs.gov/edu/propertyyou.html
4- Zdroj: http://www.watercure.com/wondersofwater.html
5- Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14671205
 Zdroj: “The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” - časopis klinickej endokrinológie  
 a metabolizmu, vydanie December 2003

Mozog tvorí až 73 % vody, potrebnej na produkciu 

hormónov a  neurotransmiterov. Klinické testy dokázali, 

že pitie primeraného množstva čistej vody zlepšuje pamäť 

a koncentráciu.3

Zlepšíte svoje mentálne výkony

Pitie vody preukázateľne znižuje chuť na jedlo, urýchľuje 

metabolizmus, pričom nemá žiadne kalórie. 

Štúdie preukázali, že vypitím 2 pohárov vody sa do 30 

minút naštartuje metabolizmus a kalórie sa začnú spaľovať 

až o 30 % rýchlejšie!5

Udržiavate sa vo forme

Voda, ktorá je prirodzenou súčasťou ľudského organizmu 

chráni naše zdravie.

Pálenie záhy, artritída, bolesť chrbta, migrény, kolitída, 

astma, vysoký cholesterol a  vysoký krvný tlak – 

všetkému sa dá predchádzať a potlačiť ich riziko pitím 

čistej a zdravej vody. Prevencia je zásadný krok – myslite 

na kvalitu vody, ktorú denne pijete!4

Predídete vážnym ochoreniam

Až 99 % našich slín tvorí voda. Bez vody by sa ničila zubná 

sklovina, v ústach by sa množili baktérie a z dôvodu 

nadmernej produkcie kyselín by sa nekontrolovateľne tvoril 

zubný kaz. 

Pite veľa čistej vody, ktorá neutralizuje kyseliny v ústach, 

a udržiavajte si stále krásny úsmev.

Čistíte si ústnu dutinu

Pitie čistej vody 
je veľmi dôležité pre naše zdravie 
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Stupeň 1: 
5-mikrónový PP filter

Z vody účinne odstraňuje väčšie častice ako hrdzu, 

piesok a ostatné pevné nečistoty.

Stupeň 2:
Guľôčkový uhlíkový filter

Absorbuje z vody chlór, organické látky, 

pachy, farbivá a ďalšie nežiadúce látky.

Stupeň 3:
1-mikrónový PP filter

Prefiltruje čiastočky menších rozmerov 

ako sú rôzne rozptýlené látky a koloidné častice.

Stupeň 5:
Kokosový post filter

Zlepšuje vôňu a chuť vody.

Stupeň 4:
Membrána reverznej osmózy

Odstraňuje baktérie, vírusy, ťažké kovy ako olovo, 

kadmium, ortuť, zvyšky pesticídov, 2,4,6 trichlórofenol, 

dusitany a iné škodlivé látky.

AqueenaPro je výkonné zariadenie 
na získanie čistej a sviežej vody: 

5-stupňový systém filtrácie
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Zdravie a bezpečnosť – bez kompromisov!

AqueenaPro je výkonné zariadenie 
na získanie čistej a sviežej vody: 

5-stupňový systém filtrácie
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Urobte rozumnú investíciu 
a zvýšte svoj životný štandard!

AqueenaPro vám šetrí ČAS, PENIAZE 
a chráni vaše ZDRAVIE!

Varte zdravšie jedlá

a vychutnajte si lepšiu kávu a čaj

Inteligentný displej

pre jednoduchšiu a bezpečnú obsluhu

Čistá zdravá voda 

vždy keď ju potrebujete

Zlepšite svoje zdravie

a tiež svoj vzhľad

Šetrí 100 % vášho času
počas nákupov nemusíte zháňať balenú vodu.

Šetrí 100 % vašich peňazí - dosť bolo vody balenej vo fľašiach, 
nefunkčných filtračných zariadení a vysokých účtov za elektrinu. 

Chráňte svoje zdravie pred škodlivými látkami ako sú olovo,  
ťažké kovy, baktérie, vírusy a tiež nezdravá voda balená  
v plastových fľašiach.

ČAS: 
PENIAZE: 

ZDRAVIE: 

8
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Urobte rozumnú investíciu 
a zvýšte svoj životný štandard!

Šetrí 100 % vášho času
počas nákupov nemusíte zháňať balenú vodu.

Šetrí 100 % vašich peňazí - dosť bolo vody balenej vo fľašiach, 
nefunkčných filtračných zariadení a vysokých účtov za elektrinu. 

Chráňte svoje zdravie pred škodlivými látkami ako sú olovo,  
ťažké kovy, baktérie, vírusy a tiež nezdravá voda balená  
v plastových fľašiach.
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Bezpečnostné prvky
•	 Senzor	presakovania 
 Odhalí presakovanie vody, čím zabráni vytopeniu vašej domácnosti.

•	 Kombinovaný	solenoidný	ventil
 Spúšťa automatické prepláchnutie, čím udržiava membránu reverznej osmózy v dobrom stave.

•	 Prívodný	solenoidný	ventil
 Má pod kontrolou prívodný tlak vody, čím zabezpečuje bezpečnosť a funkčnosť prístroja.

•	 Ventil	jednosmerného	toku
 Jednosmerný tok vody v prístroji AqueenaPro podporuje výkonnosť filtrácie.

Vysokotlaková pumpa 
Vysokotlaková vodná pumpa kombinovaná 

s prívodným solenoidným ventilom vytvára vhodné 

prostredie pre membránu reverznej osmózy (RO), 

vďaka čomu je najvýkonnejšou čističkou poskytujúcou 

vždy čerstvú a zdravú vodu.

Hermeticky uzavretá 
vstavaná vodná nádrž (9,5 l) 
Poskytuje ochranu pred sekundárnym znečistením, 

vďaka čomu je AqueenaPro inteligentnou a priestor 

šetriacou čističkou vody. 9,5-litrová nádrž skracuje čas, 

potrebný na dosiahnutie úplného prečistenia vody, 

výsledkom čoho je zdravá a čistá pitná voda vždy 

k dispozícii.

Inteligentný displej
Panel s inteligentným displejom zobrazuje aktuálne 

funkcie prístroja, zatiaľ čo digitalizovaná skrinka 

automaticky riadi optimálnu spotrebu vody a energie.

Displej zobrazuje nasledovné funkcie:

• Aktuálna funkcia

• Zdroj vody a tlak privádzanej vody

• Pohotovostný režim „standby“

• Program prepláchnutia

• Stav filtra

AqueenaPro a jej funkcie Panel s inteligentným displejom

Pracovný režim
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Senzor zobrazuje vždy aktuálny stav filtra a keď je nutné filter vymeniť, 

zmení farbu číselných kódov. 

Kontrolka sa rozsvieti a vydá zvukový signál, 

keď je slabý prívod vody.

Oznamuje, že prebieha 

proces čistenia vody.

•	 Senzor	presakovania 
 Odhalí presakovanie vody, čím zabráni vytopeniu vašej domácnosti.

•	 Kombinovaný	solenoidný	ventil
 Spúšťa automatické prepláchnutie, čím udržiava membránu reverznej osmózy v dobrom stave.

•	 Prívodný	solenoidný	ventil
 Má pod kontrolou prívodný tlak vody, čím zabezpečuje bezpečnosť a funkčnosť prístroja.

•	 Ventil	jednosmerného	toku
 Jednosmerný tok vody v prístroji AqueenaPro podporuje výkonnosť filtrácie.

AqueenaPro je súčasťou úspešného radu čističiek vôd 
do domácnosti i kancelárie od firmy Zepter.

AqueenaPro a jej funkcie Panel s inteligentným displejom
Pohotovostný režim „standby“

Proces filtrácie je v spánkovom režime, 

čo znamená, že tlaková pumpa je neaktívna 

a vstavaná vodná nádržka je naplnená do maxima.

Zdroj vody 

Pracovný režim

Ukazovateľ stavu filtra

Zelené svetlo – filter je v optimálnej prevádzke

Oranžové svetlo – blíži sa čas výmeny filtra

Červené svetlo – je nutná okamžitá výmena filtra, prístroj neodporúčame používať.

5-mikrónový PP filter

1-mikrónový PP filter

Guľôčkový uhlíkový 
filter

Kokosový filter, 
membrána RO

Kontrolka sa rozsvieti, keď prebieha čistenie 

membrány reverznej osmózy (RO), 

čo predchádza jej upchatiu.

Režim preplachovania

Elegantný a štíhly dizajn.
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*pri tlaku vody 3,5 bar a teplote 25 °C merané v uzavretej nádržke

AqueenaPro profesionálny
systém čistenia vody

Technické údaje
Názov výrobku Zepter AqueenaPro

Model WT-100

Napätie AC100-240V, 50-60HZ

Výkon 25 W

Rozmery (mm) š 408 x d 265 x v 420

Vhodný tlak prívodu vody 0,07 - 0,75 MPa

Prevádzkový tlak 0,6 MPa - 0,8 MPa

Výťažnosť výrobku* 42 %

Teplota privádzanej vody 5 - 38 °C

Hodnota rozpustených pevných látok < 2000 PPM (0,2 %)

Maximálny objem prečistenej vody/deň cca 378,5 l

Systém samopreplachovania ÁNO

Ochrana pred zasiahnutím el. prúdom Typ II

Objem nádržky 9,5 l (využiteľná kapacita 6 l)

Vyhovujúca kvalita vody Primárne určená na vodu z mestského vodovodu
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AqueenaPro profesionálny
systém čistenia vody
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Len čistá voda je skutočne zdravá  

SPOLOČNOSTI SKUPINY ZEPTER
ZEPTER ALBÁNSKO, Tirana 

ZEPTER AUSTRÁLIA, Sydney

ZEPTER RAKÚSKO, Viedeň

ZEPTER AZERBAJDŽAN, Baku

ZEPTER BIELORUSKO, Minsk

ZEPTER BOSNA A HERCEGOVINA,

Sarajevo, Banja Luka

ZEPTER BRAZÍLIA, São Paulo

ZEPTER BULHARSKO, Sofia

ZEPTER KANADA, Toronto

ZEPTER CHORVÁTSKO, Záhreb

ZEPTER ČESKÁ REPUBLIKA, Praha

ZEPTER EGYPT, Káhira

ZEPTER ESTÓNSKO, Talin

ZEPTER FRANCÚZSKO, Paríž

ZEPTER NEMECKO, Mönchengladbach

ZEPTER MAĎARSKO, Budapešť

ZEPTER INDIA, Bangalúr

ZEPTER TALIANSKO, Miláno

ZEPTER JORDÁNSKO, Ammán

ZEPTER KAZACHSTAN, Alma-Ata

ZEPTER LOTYŠSKO, Riga

ZEPTER LITVA, Vilnius

ZEPTER MACEDÓNSKO, Skopje

ZEPTER MOLDAVSKO, Kišinev

ZEPTER ČIERNA HORA, Podgorica

ZEPTER NOVÝ ZÉLAND, Auckland

ZEPTER POĽSKO, Varšava

ZEPTER MONACKÉ KNIEŽATSTVO, Monte Carlo

ZEPTER RUMUNSKO, Bukurešť

ZEPTER RUSKO, Moskva

ZEPTER SRBSKO, Belehrad

ZEPTER SLOVENSKO, Bratislava

ZEPTER SLOVINSKO, Slovenj Gradec

ZEPTER JUŽNÁ KÓREA, Soul

ZEPTER ŠPANIELSKO, Madrid

ZEPTER ŠVAJČIARSKO, Wollerau

ZEPTER SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, Londýn

ZEPTER UKRAJINA, Kyjev

ZEPTER USA, North Bergenn

Zepter International je nadnárodná spoločnosť, ktorá vyrába, predáva a distribuuje exkluzívne a vysokokvalitné výrobky viacerých 

značiek po celom svete, a to najmä prostredníctvom svojej vlastnej predajnej siete, ale aj v  luxusných prevádzkach Zepter. Spolu 

s finančnou, bankovou a poisťovacou spoločnosťou Zepter Holding AG je Zepter International súčasťou zoskupenia Zepter Group. 

Svojím založením stanovila firma Zepter vysoký štandard kvality a  stala sa neoddeliteľnou súčasťou životov miliónov ľudí na 

celom svete.  Vďaka tomu, že firma Zepter je prítomná na  5 kontinentoch, vo viac ako 60 krajinách, sa každých 10 sekúnd, niekde 

vo svete, začína prezentácia výrobkov Zepter. Firma vlastní 8 tovární vo Švajčiarsku, Nemecku a Taliansku a viac ako 320 000 m2 

obchodných priestorov v najznámejších mestách sveta. 

Za 28 rokov svojej existencie získala firma Zepter výrazné obchodné úspechy aj vďaka 80 miliónom spokojných užívateľov svojich 

výrobkov. Vízia firmy Zepter, spolu s výrobkami tej najvyššej kvality a jedinečným systémom predaja, ktorého súčasťou je viac 

ako 100 000 zamestnancov a konzultantov na celom svete, prispievajú k jej celosvetovému úspechu. Zepter je hrdý na svojich 

kvalitne vyškolených a vysoko motivovaných a inšpirovaných konzultantov a manažérov predaja, ktorí sú súčasťou svetovej misie 

zdravia a krásy:

Žiť zdravo. Žiť lepšie. Žiť dlhšie

VÝHRADNÍ DISTRIBÚTORI VÝROBKOV ZEPTER
ARMÉNSKO, Moosmann Pharmaceuticals LLC
CYPRUS, Life’s Quality Ltd
GRUZÍNSKO, Moosmann Pharmaceuticals LLC
HONGKONG, Wessen
INDONÉZIA, P.T. Tri Srikandi Jayya Ind.
IRAK, United Pharma International
IZRAEL, A.L.N. Israel
JAPONSKO, Aglex Inc.
JUŽNÁ KÓREA, Angel Korea Ltd.
MEXIKO, THI of Switzerland SA DE CV
SAUDSKÁ ARÁBIA, United Pharma International
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, Amerat AL-Sham Trading
TADŽIKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC
UZBEKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC

NEZÁVISLÍ DISTRIBÚTORI ZEPTER
ANGOLA, Nebojsa CC
ARMÉNSKO, Travelon Ltd., ArKaEd LLC, Praha Ltd.
BELGICKO, Haromed BVBA, Trendy Cook
ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
DÁNSKO, Govinda Consult APS
FILIPÍNY, BCP Dermatological Corp.
FÍNSKO, Iiri Heinilä KY
GRÉCKO, Life’s Quality Ltd
GRUZÍNSKO King Style
HOLANDSKO, Haromed BVBA, Trendy Cook
HONGKONG, Gold Beauty Ltd., Solutions Health Care, Colourmix Cosmetics Co. Ltd.
JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, Nebojsa CC
JUŽNÁ KÓREA, Woongjin ThinkBig Co. Ltd.
KOSOVO, Home Style
KUVAJT, Royal Beauty Group Co. W.L.L.
LIBANON, Maalouf Bros Trading Co. SAL
LUXEMBURSKO, Bijelic Mustafa, Lomoschitz Tibor
MACAO, Wessen
MALAJZIA, Sun Health Care (M) Sdn Bhd
MONGOLSKO, Zofir Co. Ltd., Namir LLC
NAMÍBIA, Nebojsa CC
NEMECKO, Sefeld MZV Deutschland GmbH, Mack GmbH, Miletic Mladen
NÓRSKO, Malkord AS
PORTUGALSKO, Lar Puro Lda
SINGAPUR, Zen’Yu Pacific Pte Ltd.
SÝRIA, Lady World Trading Co.
ŠVAJČIARSKO, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Bamix SA, Physiotherapie 011, PWS 
International AG, Multi Nationaler Vertrieb GMBH
ŠVÉDSKO, Interscandicom, Galo Medical AB
TAIWAN, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
TURECKO, Zepter Koleksiyonlari Paz. Org. Dan.ve Dis Tic. Lted. Sti.
UZBEKISTAN, Comfort Ltd. JV
ZIMBABWE, Nebojsa CC
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