DOĞA SUYU NASIL ARITIYORSA
ZERO DA ÖYLE ARITIR.

KİMİ BULUŞLAR
KABUL GÖRÜR.
KİMİ ÇOK SEVİLİR.
ANCAK KİMİLERİ VARDIR Kİ
HAYATIMIZI DEĞİŞTİRİR.
İcatlar, zamanın başından beri insanlığa
yön vermekte. Teknoloji durmaksızın
gelişiyor. Otomobil veya buzdolabı
gibi buluşlar yaşam tarzımızı kökten
değiştirmiştir. ZERO da onlardan biri.
Her suyun aynı olmadığını biliriz. Spa
köylerini ziyaret eden Antik Romalılardan,
günümüzün uzak kaynaklardan gelen
plastik ambalajlı mineralli sularına kadar,
tarih boyunca hep “özel” bir su içmeyi
arzu ettik. Peki ya evinizdeki su “özel”
olsaydı?

Suyu bakteri ve
virüslerden arındırır.

Suyu
yumuşatır

ZERO, bunu sizin için mümkün kılıyor.
Kompakt tasarımı ile yer kaplamadan,
şık beyaz kutusu içerisinde sessizce
çalışarak musluğu her açtığınızda üstün
kaliteli suya ulaşmanızı sağlayan ZERO
ile yeniliğe adım atın.
Plastik şişelerle, damacanalarla,
süpermarket kuyruklarıyla ve çok yer
kaplayan, masraflı ve karmaşık elektrikli
arıtma sistemleriyle vedalaşın.
Bundan daha sade bir su arıtma
sistemi yok!

Temiz ve lezzetli
içme suyu sağlar

Danimarka
Teknolojisi

Doğa dostu (Plastik şişe
kullanımını azaltır)

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ SU
ÜRETMEYE ADANDI

İÇME SUYU ARITMADA
BİR DEVRİM

ZERO, sağlıklı ve lezzetli su içmek isteyenler,
marketten şişe taşımaktan bıkanlar, plastik
damacanalardaki suyun kalitesinden şüphe
edenler, sade ve çevreye duyarlı ürünleri tercih
edenler için geliştirildi.

ZERO ile imkânsızı başarmak istedik:
musluk suyunu pompalara, motorlara,
kontrol ünitelerine veya harici depolama
tanklarına ihtiyaç duymadan filtreleyebilen
kompakt ve şık bir cihaz.

Kısacası musluğundan güvenle su içmek
isteyenler için üretildi.

Z E R O AVA N TA J L A R I

Kompakt tasarım

3 Litre/dakika

Elektriksiz

Musluk suyuna EVET

Plastiğe HAYIR

EVİNİZDEKİ KUSURSUZ İÇME SUYU
ODOARDO FIORAVANTI TARAFINDAN TASARLANDI

ZERO ile çığır açan bir yeniliğin, musluk
suyunuzla ilişkinizde devrim yaratacak bir
buluşun doğuşuna tanıklık edin. Karmaşık
ters osmoz sistemlerinin çağın gerisinde
kaldığı inancıyla üretilen ZERO, sizi ve
evdeki yaşantınızı ön planda tutan bir
tasarım sürecinin meyvesi.

HİÇ BU KADAR KÜÇÜK BİR
OSMOZ SİSTEMİ GÖRMEDİNİZ

3 L/dk

10 dk

40 %

2 bar

anlık akış

geri kazanım oranı

geri kazanım süresi

minimum giriş basıncı

KÜÇÜK ALAN,
YÜKSEK PERFORMANS
ZERO evyenin altına yerleştirilen en kompakt
ve en yüksek performanslı ters-osmoz
sistemidir.
Bir evrak çantasından daha küçük olan ZERO,
musluk açıldığı andan itibaren dakikada 3 litre
içme suyu sağlar. Eğer tankında tutulandan
daha fazlasına ihtiyacınız varsa, musluğu açık
bırakın ZERO su üretmeye devam edecektir,
asla durmaya gerek yok.

KUSURSUZ
SADELİK
1.
2.
3.
4.

Ergonomik kasası mutfak
çekmecelerine bile sığar.
Montajını kendiniz yapabilirsiniz.
Geri döndürmez valfler ile donatılmış filtreleri
özel aletlere ve servise gerek duymadan
kendiniz değiştirebilirsiniz.
Filtreler ve Aquaporin Inside® İçme Suyu

membranları 12 ayda bir değiştirilir ve değişimi
teknik servise gerek duymadan kendiniz
yapabilirsiniz.*
*Filtre ve membran değişim süreleri cihaza
sağlanan giriş suyu kalitesine göre farklılık
gösterebilir.

Powered by Aquaporin Inside®
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Aquaporin A/S’nin su membranı
teknolojisinde faydalandığı temel yapı taşı,
aquaporin su kanalı proteinidir.
Aquaporin’ler bakterilerden bitkilere ve
bitkilerden insanlara tüm organizmaların
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için son
derece önemlidir. Hücre zarı üzerindeki su
geçişinin hızlı ve oldukça seçici bir şekilde
gerçekleşmesini sağlayarak hücrenin
hacmini ve iç ozmotik basıncını hidrostatik
ve ozmotik basınç farklılıklarına göre
düzenlemesine yardımcı olurlar. Aquaporin
kanalının özel yapısı, diğer tüm bileşikleri
dışarıda tutarken sadece su moleküllerinin
geçişine izin verir. İnsanlarda aquaporinin
önemi en belirgin olarak böbreklerin
işleyişinde görülür.
Bu kanallar dünyadaki yaşam için öyle
önemlidir ki aquaporin su kanallarını
keşfeden Profesör Peter Agre, 2003
senesinde kimya alanında Nobel Ödülü
kazanmıştır.

ZERO çalışırken musluk suyu Aquaporin
Inside® içme suyu membranından geçer.
Bu membran, su moleküllerine karşı son
derece seçici geçirgen doğal bir protein
olan ve istenmeyen bileşikleri reddeden
aquaporin’ler den oluşan ince bir tabaka ile
kaplıdır.
Bu sayede, aquaporin proteinleri su için
süper bir otoyol gibi davranır ve ZERO,
vücudumuza zararlı bakteri, virüs ve zirai
ilaçlar gibi çözünür organik bileşiklerin
yanı sıra, arsenik, baryum, kadmiyum,
krom, bakır, kurşun, florür ve nitrat gibi
ağır metalleri sudan ayırıp lezzetli su elde
etmenizi sağlar.

ZERO İÇİN MUSLUK SEÇİMİ

Tek Yollu Musluk

Çelik, tek yönlü mutfak musluğu sete dâhildir ve
ZERO’ dan direkt arıtılmış su sağlar.
ZERO içindeki filtreler maksimum kapasiteye
ulaştığında musluğa entegre LED ışığı kırmızı
renkte yanıp sönerek filtrelerin değiştirme
zamanının geldiğini bildirir.

3 Yollu Musluk

Üç yollu bir musluk seçerseniz, hem standart sıcak
ve soğuk su çıkışına hem aynı musluk üzerinden
ZERO’ dan gelen arıtılmış su çıkışına sahip
olursunuz.
Standart ZERO paketine dahil değildir.
ÜÇ YOLLU KARE 304
PASLANMAZ ÇELİK

ÜÇ YOLLU PASLANMAZ
ÇELİK (KAZ BOYNU)

SIKÇA SORULAN SORULAR
ZERO elektrik ile mi çalışır?
Hayır. ZERO’ nun elektrikle çalışan hiçbir
parçası yoktur. ZERO’ ya en az 2 bar basınçlı
su girişi sağlamanız yeterlidir.
ZERO 1 dakikada ne kadar su arıtır?
ZERO dakikada 3 litre içme suyu üretir ve bu
geleneksel ters-osmoz sistemlerinden çok
üstün bir performanstır.
ZERO’ nun düzenli bakıma ihtiyacı var
mıdır?
Filtreler ve Aquaporin Inside® İçme Suyu

Montaj için özel adaptörlere ihtiyacım var mı?
ZERO montaj için gerekli tüm adaptörleri, bağlantı
parçaları, hortumlar ve LED göstergeli tek-yollu
musluk ile gelir. Montaj çok basittir ve yetkili servis
çağırabileceğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz.
ZERO’yu nereden satın alabilirim?
ZERO ve filtrelerini Türkiye Genel Distribütörü
NORDİC Dış Ticaret Ltd. Şti., NORDİC bayileri
ve Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi satış
platformlarından temin edebilirsiniz.

membranları 12 ayda bir değiştirilir ve değişimi
teknik servise gerek duymadan kendiniz
yapabilirsiniz.*

*Filtre ve membran değişim süreleri cihaza
sağlanan giriş suyu kalitesine göre farklılık
gösterebilir.

MONTAJ

15 cm

BOYUTLAR

giriş
çıkış

36 cm

giriş

çıkış

36 cm

Montaj videosu için

SERTİFİKALAR VE
ÖDÜLLER

atık su

atık su

AQUAPORIN A/S HAKKINDA
Aquaporin A/S, biyoteknoloji teknikleri ile en
son teknolojiyi birleştirerek su arıtmasında
devrim yaratmaya kendini adamış küresel bir su
teknolojileri şirketidir.
Su arıtma membranlarına aquaporin
proteinlerini ekleyen tek şirketiz.
Daha fazla bilgi için aquaporin.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Aquaporin A/S
Nymøllevej 78
2800 Kongens Lyngby
Denmark

Nordic Dış Ticaret Limited Şirketi

Zincirlikuyu Vergi Dairesi

Büyükdere Cad., No:185,

Vergi Numarası: 6311430346

Kanyon Ofis Binası, Kat:6, Levent,

M: +90 541 765 66 26

TR-34394 Şişli/İstanbul

T: +90 212 319 77 15

Türkiye

F: +90 212 319 76 00
nordic@nordic.com.tr
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