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OS VALORES APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO JÁ INCLUEM O IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR.

A REVOLUÇÃO DA ÁGUA
HIDROGENADA
Sa ib a m a is

no n os s o s ite :

LER
Q R CO D E
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O QUE É A HYDRON?
A Hydron é o equipamento mais completo de água hidrogenada do mercado.

SIMPLES
Utilização prática e acessível
a todos.

DESIGN
Pensada para se inserir em
qualquer ambiente.
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EFICIENTE
Utilização com diversos tipos de
fonte de água.

PREMIADA
Galardões que comprovam a
sua qualidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensões (A x B x C)

Peso (em kg)

Fonte de alimentação

148 mm x 360 mm x 360 mm

4,5 kg (vazia)

DC 24 V / 5 A

Pressão de trabalho

Temperatura de trabalho

(mín. – máx.)

(mín. – máx)

1 bar – 5 bar

5 ºC – 35 ºC

Sem cloro

Comum a todos os modelos
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Centenas d e estud os

ELIMINE OS RADICAIS
LIVRES
T E N H A S A ÚDE . L ON GE VIDA DE .

Est udada há mui t o, a
água hi droge nada provou
se r uma al i ada na vi da de
que m a c onsome .
Mai s hi d rogéni o,
mai s temp o

C o m ba t e o s t r e s s ox ida tiv o
Aj u d a a p r e v e n i r d o en ças e a evitar
o e n ve l h e c i me n to p r ematu r o .

U ma fo n t e de s a úde
Co m a n ti o x i da n tes n atu r ais , o s eu
co n su m o te m i n ú mer o s b en efício s .
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Úni c o hi droge nador que
re t é m as propri e dade s do
hi drogé ni o na água mai s
t e mpo.

INSTALAÇÃO DA HYDRON NA BANCADA
Pode instalar a Hydron na sua bancada de cozinha. Terá água hidrogenada
quando quiser num dos locais mais utilizados da sua casa.
Para este tipo de instalação, deve ser adquirido o Modelo de Kit Garrafa.
Versão mais portátil, alimentada por um kit ou por osmose inversa.
Com alta concentração de H2O, entre 700 e 1200 ppb., dependendo sempre
da qualidade da origem da água.

INSTALAÇÃO DA HYDRON DEBAIXO DA
BANCADA
Existe a possibilidade da Hydron estar ligada debaixo da bancada. Para tal, é
necessário a ligação por osmose inversa com torneira de uma, duas, três ou quatro
vias.
Assim, a Hydron fica resguardada por baixo da bancada.
É uma forma diferente de ter produção ilimitada de água hidrogenada.
Com alta concentração de H2O, entre 700 e 1200 ppb., dependendo da qualidade
da água.
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Sistema Doméstico de

ÁGUA
PURIFICADA
Campanha de oferta de 3 meses

S a i b a m a is

n o n os s o s ite :

L ER
QR C OD E
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Vantagens de consumir água purificada
/

/

SEGURANÇA

COMODIDADE

A água é purificada no momento,

Não tem que transportar garrafões de água, tem uma torneira

não está estagnada, respeita o meio

ao lado da que já possui com água purificada para beber,

ambiente, trata-se de uma questão de

cozinhar e lavar os alimentos para que possa sentir o seu

sustentabilidade.

verdadeiro sabor, isenta de químicos e bactérias.

/

POUPANÇA

O que propormos é uma quota mensal fixa, independentemente do consumo mensal de água. Não tem
custos de manutenção, o contrato é de 12 meses, sendo que os primeiros 3 são gratuitos.

Instalação rápida e cómoda
Aluguer Mensal
Seguro
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A instalação
A instalação demora minutos, é realizada por uma equipa técnica especializada e estará
pronto a consumir a água da sua rede doméstica de forma segura.

BALCÃO DA SUA COZINHA

A NOSSA EQUIPA TÉCNICA

A instalação é feita debaixo do móvel

CONHECIMENTO TÉCNICO

da cozinha, onde iremos instalar uma

ESPECIALIZADO

torneira na bancada, junto à outra
torneira ou outro sítio que possa desejar

FOCO NO CLIENTE E NAS SUAS

e, dessa forma, pode começar logo a usar

NECESSIDADES

água purificada para beber, preparar e
lavar alimentos.

Demora minutos
Consumo imediato
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PRONTOS PARA AJUDAR E INTERVIR

Campanha de oferta de 3 meses

Aluguer Mensal
Aluguer mensal no valor de 24,90€.

Contrato de 12 meses
Contrato de 12 meses, com 3 meses gratuitos.

Sem custos de manutenção
De 4 em 4 meses, é feita uma medição à água para garantir a
qualidade da mesma, sem qualquer tipo de custo de deslocação e
mão-de-obra.
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I-WATER
COMO A ÁGUA
DE UMA NASCENTE

Trata a água na hora de consumo,
sem tanque de acumulação.

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
MAIS AVANÇADO DO MERCADO
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SISTEMA DE OSMOSE DE
FLUXO DIRECTO
I-Water é um sistema de osmose de fluxo directo, ou seja, sem
tanque de acumulação que trata a água na hora do consumo.
Desta forma, a água nunca fica armazenada, nem estagnada,
como a água de uma nascente.

Benefícios
A I-Water é o sistema de purificação de água mais avançado do mercado.
Graças à I-Water, podemos desfrutar de uma fonte inesgotável de saúde nas nossas casas. A
I-Water permite-nos beber água como a de uma nascente, água purificada, com a vantagem de
que é purificada no momento, sem ter que ser transportada.
A I-Water possui uma tela intuitiva e fácil de usar.
A tela alerta-nos sobre o processo de purificação, bem como sobre a qualidade da água
que bebemos o tempo todo. No ecrã, conseguimos saber qual o estado dos filtros. Outra
característica importante da I-Water, é que nos dá a possibilidade de escolher entre dois tipos de
água, água de mineralização média e água de mineralização fraca.
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ÁGUA KMZERO
DE PROFISSIONAIS PARA PROFISSIONAIS
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IMAGINE UM MUNDO ONDE BEBER
ÁGUA NÃO GERA RESÍDUOS. É AQUI.
REFIL. REUSE.

A Água KMZERO foi feita para suprimir a demanda dos negócios ligados à restauração, dando-lhes
uma água com a melhor qualidade para consumo, assim como uma personalização extraordinária das
suas garrafas 100% ecológicas.
A utilização da Água KMZERO pressupõe deixar de lado os custos relacionados com os
intermediários, acabando com os problemas de stock e armazenamento, colaborando para um
planeta mais sustentável.
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QUALIDADE MÁXIMA

Submetemos a sua água a um processo de purificação, obtendo água de qualidade premium:
a Água KMZERO.
É uma água pura, filtrada e livre de odores e outras substâncias que afectam o sabor da mesma.

100% ECOLÓGICO

A Água KMZERO utiliza recipientes de vidro
reutilizáveis que respeitam o conteúdo, mantêm
intactas as propriedades da água, não geram
resíduos e contribuem activamente para a
sustentabilidade do planeta.
A água KMZERO é uma água mais pura e
sustentável.
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DESIGN ÚNICO
PERSONALIZÁVEL
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Conjuntos de

PRÉ-FILTRAGEM

INDUSTRIAL
Conheça os nossos produtos.
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CONJUNTO | Pré-Filtragem Industrial com Filtro UV

DESCALSIFICAÇÃO | Redução Calcário / Dureza

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO | Sistema Multicamadas de Filtração

DESFERRIZAÇÃO | Redução de Ferro e Manganês

DESNITRIFICAÇÃO | Redução de Nitratos
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CONJUNTO PRÉ-FILTRAGEM INDUSTRIAL COM FILTRO UV

Os estágios poderão ser os seguintes:
1º ESTÁGIO: Copo Big equipado com 1 elemento de sedimentos de 5 Microns.
Este elemento tem como função fazer a primeira filtração.
2º ESTÁGIO: Copo Big equipado com 1 elemento de carbon block de 5 Microns.
Este elemento tem como função reter odores e sabores da água.
3º ESTÁGIO: Copo Big equipado com 1 elemento de sedimentos de 5 Microns.
4º ESTÁGIO: Conjunto composto por 1 sistema UV, cuja função é fazer o
tratamento bacteriológico. Esta unidade tem uma capacidade de 2500L / Hora.

MANUTENÇÃO
1º, 2º E 3º ESTÁGIO: O elemento filtrante deve ser mudado sempre que se
encontre saturado. Este factor é verificado através da pressão na linha.

4º ESTÁGIO: SISTEMA UV | Composto por 1 lâmpada, que deve ser substituída
1 vez por ano.
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO | Sistema Multicamadas de Filtração

Unidade equipada
com média fibrante

Entrada de
Água

Água
Tratada

Filtro de
Sedimentos

Filtro de
Carvão
Cctivado

Saída de
Esgoto

Válvula
Anti-retorno

Válvula
Manual

Torneira para
recolha de
Amostra

Manómetro
de Pressão
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DESCALSIFICAÇÃO - REDUÇÃO CALCÁRIO / DUREZA

Os descalsificadores são filtros que, através de uma resina caótica
forte de troca iónica, libertam iões de sódio e captam iões de cálcio
indesejáveis a muitos processos industriais, tornando a água muito
mais macia.

As resinas de troca iónica
sintécticas são constituídas, na
sua maioria, de co-polimeros
do estileno com divinill
benzeno ( D.V.B ), na forma
de partículas esféricas de
diâmetro 300 a 1.1180um.
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO | Sistema Multicamadas de Descalcificação
Unidade equipada
com Resinas

Entrada de
Água

Água
Tratada

Pré-filtro de
sedimentos

Tanque de
Salmoura

Saída de
Esgoto

Válvula
Anti-Retorno

Válvula
Manual

Torneira para
Recolha de
Amostra

Manómetro
de Pressão
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DESFERRIZAÇÃO - Redução de Ferro e Manganês

Os deferrizadores são utilizados na retenção do excesso de ferro presente na
água através de uma filtração física ou de uma filtração química. Numa filtração
física, a água passa por um filtro de carga arenosa inerte com estratos de
diferentes porosidades que vai percepitando os iões de ferro, retendo-os no filtro.
Numa filtração química, existe uma variedade de resinas multi-funcionais que
promovem a retenção do ferro por afinidade com regeneração como o Ecomix.

Ecomix é uma mistura homogénea de 5 compostos especiais feitos a partir de
materiais naturais e sintécticos misturadas de forma a garantir as especificações
a que se destina. Depois de carregar uma coluna de Ecomix, separa-se em cinco
camadas de forma a assegurar o seu correcto e eficaz funcionamento.

O uso de Ecomix é mais eficaz do que as técnicas tradicionais de filtração para
os seus problemas de ferro. Ecomix remove calcário, ferro, manganês, amónia
e matéria orgânica natural ( incluindo taninos ) e remove a cor da água causada
pela presença de taninos. O Ecomix trabalha até 4000 TDS, baixa dureza, pH
entre 5 e 9; e necessita de pouco sal para regenerar, cerca de 100g por cada
litro de ECOMIX.
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO | Sistema Multicamadas de Desferrização

Unidade equipada
com Resinas

Entrada de
Água

Água
Tratada

Pré-filtro de
Sedimentos

Filtro de carvão
Activado para
Remoção de
Resíduos

Saída de
Esgoto

Válvula
Anti-Retorno

Tanque de
Salmoura

Válvula
Manual

Torneira para
Recolha de
Amostra

Manómetro
de Pressão
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DESNITRIFICAÇÃO - Redução de Nitratos

Os desnitrificadores são filtros que, através de uma resina aniónica
forte de troca iónica, libertam grupos de hidroxilo Oh- e captam
nitratos indesejáveis tornando a água própria para consumo. Os
desnitrificadfores Hidrojacto possuem uma afinidade acrescida para
os nitratos em relação a outros aniões como o caso dos sulfatos,
cloretos ou bicarbonatos.

As resinas de troca iónica
sinéticas são constituidas, na
sua maioria, de co-polimetros
do estireno, com divil
benzeno ( D.V.B ), na forma
de partículas esféricas de
diâmetro 300 a 1.180um.
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO | Sistema Multicamadas de Desnitrificação

Unidade Equipada
com Resinas

Entrada de
Água

Água
Tratada

Pré-filtro de
Sedimentos

Filtro de Carvão Activado
para Remoção de
Resíduos

Saída de
Esgoto

Válvula
Anti-Retorno

Tanque de
Salmoura

Válvula
Manual

Torneira para
Recolha de
Aamostra

Manómetro
de Pressão
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Protudo doméstico

DESCALCIFICADOR
COM VÁLVULA
AUTOMÁTICA
VOLUMÉTRICA
Conheça este produto.
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O PROCESSO DE DESCALCIFICAÇÃO
A água da rede de distribuição, pode ser mais ou menos dura, consoante a zona em
que nos encontramos. No seu trajecto natural, a água vai dissolvendo os sais de
cálcio das rochas por onde passa. Desta forma, vai ficando saturada de sais de cálcio
e magnésio. Quanto maior é a concentração destes iões, mais dura é a água.

A descalcificação é o processo pelo qual se eliminam os catiões que causam a dureza
da água (cálcio e magnésio) substituindo-os por sódio, formando sais muito mais
solúveis, evitando a sua precipitação e incrustação. Este processo de troca iónica,
realiza-se com a ajuda de uma resina catiónica, apta para utilização em águas para
o consumo humano.

Inicialmente, a resina encontra-se carregada de iões de sódio e têm uma maior
afinidade com os iões de cálcio e magnésio, a água flui através da resina e os iões
cálcicos ficam retidos enquanto se libertam os iões de sódio.

A capacidade de permuta da resina é limitada e uma vez efectuada a permuta de
praticamente todos os catiões de sódio, esta fica saturada e deve proceder-se à
regeneração da mesma, sendo este o processo que permite recuperar a capacidade

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES
Material: Polietileno
Coluna: Poliester reforçado com fibra de vidro
Cabeça: TM-63 + by Pass
Conexão In/Out 1”
Pressão máxima de trabalho: 7Kg/cm2
Pressão mínima de trabalho: 2kg / cm2
Caudal máximo de 4 m3 / h
Temperatura de Trabalho: Entre 2 e 24 ºC
Resina de qualidade alimentar
Misturador de dureza c/ By pass
Regeneração Instantânea ou retardada
Com programação de hora para regeneração
Display digital de fácil leitura
Hora do dia / regeneração
Informação do ciclo em curso
Tempo restante de cada ciclo
Contagem decrescente da capacidade (m3 / h )
Peso total de 41 Kg

inicial da resina, introduzindo-lhe uma solução de salmoura (cloreto de sódio) que vai
deixá-la novamente saturada de sódio, voltando ao seu estado original e pronta para
um novo ciclo de trabalho.
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Sistema Anti-Calcárrio e Ferrugem

CALMAT

Conheça este produto.

Sistema Electrónico
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O CALCÁRIO / FERRUGEM.
O PROBLEMA!

Calmat ®
. Contra o calcário e a ferrugem
. Limpa e elimina gradualmente o seu sistema de canalização

A água dura e calcária forma terríveis depósitos de manchas na

. Mantém tubos e aparelhos eléctricos limpos

cozinha e casa de banho, os tubos ficam calcinados e ferrugentos

. Funciona em todos os tipos de tubos de canalização

em todos os aparelhos domésticos. Os tubos e condutas entopem

. Menos reparos e manutenção em torno de sua casa

frequentemente e só uma reparação ou substituição dos tubos

. Solução ecológica e amiga do ambiente, não utiliza produtos

resolve o seu problema, estas reparações e substituições são

químicos

demoradas e muito dispendiosas.

. Os minerais e sais importantes permanecem na água
. Programa individual em 8 línguas

Calmat resolve os seus problemas atenuando os efeitos do calcário
e ferrugem evitando que os mesmos se agarrem aos seus tubos.

. Instalação rápida e faça você mesmo
. Sem manutenção
. Baixos custos energéticos (aprox. 3€/ano)
. Electrodomésticos duram mais: lavar louça, máquina de
lavar roupa, etc
. Bancas de cozinha ficam mais limpas e brilhantes
. Ideal para casas pequenas
. Certificado por TÜV / GS e VDE / EMV
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RESPIRE UM AR
MAIS PURO
E APROVEITE MAIS A SUA CASA

Conheça as nossas opções para purificação do ar.
Produtos certificados, 100% seguros.
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Especificações do Produto

PURIFICADOR
FLUXO DE AR

| TECNOLOGIA UV

Modo Nocturno
Este produto tem a opção de modo
nocturno, que permite uma utilização em
modo silencioso.
Cor
Branco
Ecrã
Touch

Purificador de fluxo de ar através de
tecnologia UV, com protecção completa
do usuário contra a radiação UV directa.
Produto certificado, com actividade antiviral
100% garantida.

				Peso
				
Inferior a 5 Kg

Este produto foi testado com vírus
pertencentes à mesma família do Vírus
SARS-COV-2, atingindo uma eficácia de
eliminação de 100% e segundo a norma UEEN 144476.
Produto móvel para usar nas diversas
divisões da sua habitação ou do seu
estabelecimento comercial.
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PURIFICADOR
FLUXO DE AR 360º

| TECNOLOGIA UV

SISTEMA DE SUJIDADE DO AR
DELIMITADO POR CORES:
Vermelho - Qualidade do ar com
elevado grau de sujidade
Roxo - Qualidade do ar fraca e com
algum grau de sujidade
Verde - Boa qualidade do ar

Purificador de Fluxo de Ar através de
tecnologia UV, com protecção completa
do usuário contra a radiação UV directa.
Produto certificado, com actividade
antiviral 100% garantida.
Produto móvel para usar nas diversas
divisões da sua habitação ou do seu
estabelecimento comercial.
Design bonito e apelativo, com ecrã Touch.
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Especificações
Modo UV
Elimina vírus e bactérias que circulam no ar das divisões.
Ventilador
Grau de potência define a que velocidade o equipamento irá actuar.
Escala de 1 a 5.
Modo Nocturno
Utilização em modo silencioso e com a luminosidade reduzida.
Iões Negativos
Através da sua tecnologia, permite extrair o pó, cotão e toda a
sujidade existente no ar.
Automático
Este modo ligará automaticamente o Modo UV e Iões Negativos
para eliminar a sujidade que circula no ar.
Luz
Opção das luzes do equipamento serem desligadas.
Temporizador
Poderá definir por quantas horas pretende que o Purificador de Ar
esteja em funcionamento.
Durabilidade do Filtro
A partir do ecrã, é possível perceber o estado em que se encontra o
filtro do Purificador de Ar. Escala de 1 a 99.
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COLCHÕES

BASE
VISCOELÁSTICA
Conheça os nossos produtos.
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COLCHÃO

NEW YORK CITY

A sua base de suporte é composta em CO 23 de alta densidade,
de células abertas, o que oferece uma excelente ventilação.
Acrescentamos o BR 26 para uma maior suavidade proporcionando
um conforto mais distinto e adaptável.

COLCHÃO

ARTICULADO
MOULIN ROUGE

Um colchão articulado e ajustávél com a
tecnologia mais avançada. Um produto exclusivo e
personalizado ao seu gosto, adaptado às suas
necessidades.
A PARTIR DE

37
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COLCHÃO

ARTICULADO REDONDO

Conseguimos criar e desenhar um colchão personalizado ao
pormenor e ao gosto dos clientes. Estilos diferentes e únicos.
Com um sistema de articulação integrado que pode ser optimizado
de maneira a não alterar a forma ou estilo do produto.

COLCHÃO

MOUSSECOL

O colchão articulado Moussecol é viscoelástico e vem suprimir
as várias necessidades relacionadas com o sono, descanso e
qualidade de vida. Utiliza todos os componentes de alta qualidade
e está ligado ao conceito all-in-one.
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COLCHÃO

PRIMAVERA
COLLECTION

Aliamos o design à tecnologia e ao conforto. Descanse num colchão
com um design original e com as últimas tendências do mercado,
sempre com uma suavidade única e sensação de ter um colchão
novo todos os dias.

COLCHÃO

LONDON CITY

O colchão London City combina matérias-primas de grande
qualidade com caraterísticas ergonómicas e um design
contemporâneo.

Com

uma

leve

camada

viscoelástica

acolchoada, é ideal para pessoas que apreciem uma superfície
mais firme.
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Queremos que as crianças descansem tão bem como nós.

COLCHÃO

KIDS COLLECTION

Devemos escolher um colchão que não cause pressões
inadequadas, evitando que acordem devido a um incómodo
causado pelo colchão.

O corpo de um bebé e criança é bastante frágil, necessitando
de uma protecção extra para o correcto desenvolvimento do
seu corpo. Nos primeiros meses de vida, os bebés precisam de
dormir bastante, dando ainda mais importância a uma escolha
acertada no colchão, como o Visco Baby e o Basic Baby.
CARACTERÍSTICAS

Composição: Tecido Stretch, Fibras hipoalergénicas
(duas

camadas),

Tecido

NT

transpirável

(duas

camadas), Alta resiliência Supracell HR 35, Elásticos
nos cantos.

DESTE PRODUTO

Forra removível
Forra lavável
Ignífugo
Antiácaros
Antialérgico
Atérmico
Altamente ventilado
Duas faces de conforto
Feito à mão
Memória viscoelástica
Espessura :14 cm
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PRODUTO DE QUALIDADE

POLTRONA
RELAX

Conheça os nossos produtos.
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JUNTE-SE A NÓS
Na procura de soluções
mais amigas do ambiente.

COMECE JÁ HOJE A MUDAR OS SEUS HÁBITOS...
EM CASA OU NO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
Caminhamos juntos por um futuro melhor.
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PIONEIROS EM SISTEMAS DE
PURIFICAÇÃO DE ÁGUA.

VISITE-NOS TAMBÉM ONLINE

www.h2portugal.pt

