
ESPRING
VEDENPUHDISTIN



Miksi vedenpuhdistin

kunnalliseen veteen?

Koska tavallinen verkostovesi
sisältää mm.:
• vesilaitosten lisäämiä

kemikaaleja, mm. kalkkia, 
klooria, kloroformia, hajuja, 
makuja, ym.

• putkistojen epäpuhtauksia, 
mm. elohopea, lyijy, saostumat, 
hienojakoiset metallit

• lääkeaine- ja hormonijäämiä, 
mikromuovia, ym.

eSpringin patentoitu ja
sertifioitu vedenpuhdistin poistaa 
nämä sekä yli 160 muuta 
terveydelle mahdollisesti haitallista 
ainetta.

Snelmanian kahvihuone

Kuopio, Sataman alue



Sulkava, kunnallinen vesi



KAIVOVESI ON PARASTA - JOLLEI SIINÄ OLE 
ONGELMIA

Yleisimpiä ongelmia Suomessa:

- rauta ja mangaani (paha maku ja haju, 
mangaani keskushermostolle vahingoksi)

- rikkivety (paha haju ja maku)

- radon ja uraani (vaarallisia)

- pintavesien sekoittuminen kaivoon, 
erityisesti rengaskaivot (bakteerit, haju, maku)             Kaivovesi: esisuodatettu ja eSpring-suodatettu

Heinävesi, rengaskaivo, 

Sompasaari

Suodatettu ja suodattamaton, kaivovesi, 

Sarvikumpu

Esim rikkivedyn 

tapauksessa voidaan 

vesi saada 

käyttökelpoiseksi 

muuhun käyttöön 

esisuodattimella ja 

juomakelpoiseksi 

viimeistellä 

eSpringillä keittiössä. 



JÄRVIVESI ON MEILLÄ PUHDASTA - MUTTA....?

Järvet ovat meillä usein puhtaita, 
mutta niissä on, mm.:

- valumia metsäteollisuudesta ja
pelloilta sekä maataloudesta

- mikromuovia ym. (vesi kiertää!)

- bakteerivaara!

eSpringin aktiivihiilisuodatin ja
UV-valo poistaa kaikki mikrobit, 
bakteerit, virukset, kystat, sienet, 
loiset ja levät 99,99 %:sti. 



ESPRING POISTAA VEDESTÄ KAIKEN 
YLIMÄÄRÄISEN

Aktiivihiilisuodatin: poistaa kaikki kemikaalit, epäpuhtaudet, hajut, maut, yli 160 
mahdollisesti haitallista yhdistettä (mm. kalkki, kloori, kloroformi, rikki, radon, ym.)

UV-valo: poistaa kaikki bakteerit, virukset, levät, kasvustot, ym.

Elektroninen valvonta: ilmoittaa milloin vaihtosuodatin laitteen sisällä pitää vaihtaa, 
vaihtoväli n. 1 vuosi tai 5000 litraa. 

❖Jättää vain ihmiselle hyödylliset mineraalit – 99,99%:sti puhdasta juomavettä. 

❖eSpring on maailman myydyin vedenkäsittelyjärjestelmä kotitalouksiin.

❖Riippumattomat sertifioijat: NSF Internationalin ja WQA:n testaama ja 
sertifioima. 



ESPRINGIN MALLIT: PÖYTÄMALLI 
JA ERILLISEN HANAN MALLI

Pöytämalli:

+ on siirreltävissä ja helposti mukaan otettavissa
(esim.  kaupungista mökille) 

+ helppo itse asentaa kiinni keittiön hanaan

- vie tilaa pöytä- tai hyllytasolla

- valuttaa letkun tyhjäksi

Erillisen hanan malli:

+ laite on pois pöytätilasta allaskaapissa

+ ei valumaa vaan vedentulo loppuu heti kun
hanan sulkee

- tarvitsee LVI-asennuksen (n. ½ h työ)



ERILLISEN HANAN ASENNUKSET



ERILLISEN HANAN ASENNUS ONNISTUU

MYÖS AHTAISIIN TISKIPÖYTIIN





MUITA TIETOJA

• Instant-On -tekniikka eli suodattimen sisällä oleva UV-valo syttyy vain kun hana avataan joten vesi 
virtaa kylmänä eikä UV-valo lämmitä sitä

• suodatettua vettä vain tarvittaessa (käyttövesi eri hanan kautta)

• hyvä suodattimen kapasiteetti, n. 5000 litraa tai 1 v. ja helposti vaihdettava suodatin

• hyvä virtausnopeus, 3,4 l / min.

• edullinen käyttöhinta, n. 5 senttiä / litra (laskettuna vaihtosuodattimen kuluilla)

• pullotettua vettä edullisempi, kätevämpi ja ympäristöystävällisempi

• riippumattomat sertifioijat: NSF Internationalin ja WQA:n testaama ja sertifioima

• täystyytyväisyystakuu 3 kk, laitetakuu 2 v.

• laitteen korkeus 32,7 cm ja halkaisija 17,8 cm.

• syöttöteho 19 V DC, 3,16 A

• enimmäiskäyttöpaine 860 kPa ja vähimmäiskäyttöpaine 104 kPa

• enimmäiskäyttölämpötila: 30 °C ja vähimmäiskäyttölämpötila: 4,4 °C



HINTA JA TILAAMINEN

3 kk täystyytyväisyystakuu: rahat takaisin jollei tyytyväinen 3 kk sisällä.

Normaali asiakashinta 1058 euroa (sis. alv 24%). KYSY LINKKI JA VOIT TEHDÄ 
TILAUKSEN ITSE! 

Ensitilaajan alennukset kuluttajille ja yrittäjille: 838 euroa (sis. alv. 24%). Sisältää 
rekisteröitymisen ja oikeuttaa myös muuhun tukkukaupan tuotevalikoimaan (mm. 
vaihtosuodattimet jatkossa edullisemmin tukkuhintaan). PYYDÄ ENSITILAAJAN 
ALENNUKSET!  



ONKO VEDELLÄ VÄLIÄ?

• KESKIMÄÄRÄINEN IHMINEN KOOSTUU 50%-70% VEDESTÄ

• AIVOKUDOS SISÄLTÄÄ 85% VETTÄ

• 95% VERESTÄ ON VETTÄ

• PUHDAS RUOKA JA PUHDAS VESI

• KEMIKAALEISTA JA EPÄPUHTAUKSISTA VAPAA JUOMAVESI

• ILO NAUTTIA -> TULEE NAUTITTUA TARVITTAVAT MÄÄRÄT! 


