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BAGA RO-50
För ett riktigt rent dricksvatten! 

    Ingen strömförsörjning krävs 

    kemikaliefri reningsprocess

    Lagringstank i metall

    Filtret levereras komplett
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BAGA RO-50
BAGA RO-50 är ett litet och smidigt vattenfilter som avskiljer 
föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt 
membran, en teknik som heter omvänd osmos.

BAGA RO-50 har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, 
flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.

 Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk 
 och förser ett tappställe med rent vatten. 

 Lagringstank i metall och separat tappkran ingår. 
 Det renade vattnet lagras i den medföljande tanken.

 Filtersystemet arbetar med vattnets eget tryck 
 och kräver ingen elektrisk anslutning.

BAGA RO-50
Produktinformation 
RSKnr  5705087
Mått filter cm (BxDxH) 42x13x42 
Mått lagrings tank cm. (ØxH) 29x42
Tekniska data, samt mer information om 
produkten finns på baga.se

Vi hjälper dig till rent vatten!
Företagsnamn:                                                                    

Telefon:                                                                                 

E-post:                                                                                  

Kontakta BAGA
Vi erbjuder rådgivning för huskunder gällande vatten
analyser, vattenproblem, åtgärder mm. Via BAGA får du kon
takt med våra samarbetspartners och säljare som hjälper 
dig till rent vatten, oavsett var i landet du bor!

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar lösningar 
för vattenbehandling. Vi har flera internationella patent och ligger 
i framkant eftersom vi ständigt testar och förbättrar vårt erbju
dande till marknaden. 

BAGAs produkter möjliggör ett hälsosamt dricksvatten och miljö
vänliga avloppslösningar för hushåll och samfälligheter.

Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i 
Stockholm, Göteborg, Norrköping, Örebro, Helsingborg, 
Alingsås, Umeå, Stenungsund, Uddevalla och Kristianstad.

www.baga.se
BAGA Water Technology AB

Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona  
Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg 
• Umeå • Örebro • Alingsås • Stenungsund • Uddevalla • Kristianstad


