
För ett
friskare
vatten

BAGA Safe
Modern membranteknik, för ett 
kristallklart och friskt dricksvatten 

 Kemikaliefritt filtersystem 

 Minimalt underhåll

 Passar lätt in i din hemmiljö



TRÖTT PÅ GRUMLIGHET I DRICKSVATTNET?
Har du upplevt små partiklar i vattenglaset, annorlunda färg, smak eller lukt? Detta är vanligt före
kommande och inte hälsofarligt i sig, däremot kan det vara tecken på större vattenkvalitetsproblem 
exempelvis sjukdomsframkallande bakterier.  
Tillhör du dem som förväntar dig att alltid ha ett kristallklart och friskt dricksvatten? 

Då behöver du ett effektivt och säkert filter - du behöver BAGA Safe!

BAGA Safe

 KEMIKALIEFRITT FILTERSYSTEM
I BAGA Safe filtersystem används inga kemikalier, rening sker
genom avskiljning samt adsorption. 

 MINIMALT UNDERHÅLL
BAGA Safe är enkelt att sköta på egen hand. Både kolfilter-
patron samt membran finns för utbyte som färdiga enheter, 
som enkelt beställs via BAGA.

 PASSAR LÄTT IN I DIN HEMMILJÖ
BAGA Safe har en gedigen konstruktion, ett skåp i plåt, som med 
sin eleganta design lätt smälter in i din hemmiljö, oavsett om den 
placeras i tvättstuga eller groventré etc. 

 Kemikalie-
fritt 

Modern membranteknik, en skyddande
säkerhetsbarriär för ditt dricksvatten

BAGA Safe är ett modernt vattenfiltersystem med membranteknik 
som renar vattnet i två steg, ett kombinationsfilter. 

BAGA Safe har en avskiljande barriär för partiklar i vattnet samt en 
skyddande säkerhetsbarriär mot vattenburen smitta.  

Filtersystemet skapar de bästa förutsättningarna för ett dricksvat-
ten som är hälsosamt, kristallklart och välsmakande – oavsett om 
ert hushåll har enskild brunn eller kommunalt vatten.

BAGA Safe har flera produktfördelar



BAGAs tvåstegsprocess
Det för steget i BAGA Safe filtersystem består av ett ultra-
filter, där vattnet med tryck pressas genom ett membran 
som har extremt små porer och genom dem filtreras 
vattnet. Denna teknik gör att bl. a partiklar, stora molekyler, 
kolloider, proteiner, parasiter, protozoer, mikroorganismer, 
bakterier, virus samt cystor avskiljs från dricksvattnet. 

Tvåstegsprocessen

Steg 1: Vattnet renas från

  Kolloider 

  Bakterier 

  Mikroorganismer 

  Virus 

  Cystor 

  Proteiner 

 

Steg 2: Vattnet renas från

  Lukt 

  Smak 

  Färg 

  Klor 

  Pyrogener 

  Parasiter 

  Protozoer 

  Giardia 

  Cryptosporidium 

  Organiska molekyler

  Humus (COD)

  Uran 

  PFAS 

  Bekämpningsmedel 

Det efterföljande steget i BAGA Safe består av aktivt kol, ett 
välbeprövat filtermedia. I detta steg adsorberas bl. a klor, 
per-fluorerande organiska ämnen som PFAS, bekämpnings-
medel och humus. 

Kristallklara fördelar 
med ett friskt vatten

 KRISTALLKLART OCH VÄLSMAKANDE
Du kommer att se och uppleva förbättringen! BAGA Safe ger Dig ett 
kranvatten som kommer att vara välsmakande och se klart ut. 

 FRISKT VATTEN I GLASET
Bakterier är det vanligaste förekommande kvalitetsproblemet i svenska 
brunnsvatten*. Ett vatten påverkat av bakterier, parasiter Cryptospori-
dium och Giardia kan vara sjukdomsframkallande. Ett friskt dricksvatten 
bör vara en självklarhet - för alla i Sverige! Fördelen? En bättre hälsa. 

 HÄLSOSAMMA MINERALER BEHÅLLS I VATTNET
Ämnen i vattnet du och din familj dricker kan påverka er hälsa, vissa äm-
nen bör filtreras bort andra kan av hälsoskäl vara positiva att behålla. Det 
finns studier som visar att intag av de hälsosamma mineralerna, kalcium 
samt magnesium, tillsammans kan vara bra för kärl och hjärta. Kalcium 
har även betydelse för benbildning.

Källa: Socialstyrelsen samt SGUs nationella tillsynsprojekt 
2007 avseende enskilda vattentäkter.



www.baga.se

Baga Water Technology 

Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona  
Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå • Örebro • Alingsås
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BAGA Safe

Produktinformation 
Mått mm (BxDxH)
510x310x1550
Tekniska data, samt mer 
information om produkten 
finns på baga.se

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 
erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara 
ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på 
produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar och ger 

dig garantier och service som faktiskt betyder något. BAGA gör 
rent på riktigt.
    I BAGAs sortiment finns: vatten- och avloppslösningar som 
fungerar för alla enskilda hushåll och samfälligheter. Vårt huvud-
kontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göte-
borg, Norrköping, Örebro, Helsingborg, Alingsås och Umeå.

BAGA KUNDTJÄNST - VATTEN
Till oss på kundtjänst kan du vända dig oavsett var 
i processen mot ett renare vatten du är. 
Telefon: 019 – 7671680, Mail: vattenfilter@baga.se


