
HUISHOUDELIJK / COMMERCIEEL RO – UF - FILTRATIE 
 

PALLAS ENJOY SLIM DF 

OMSCHRIJVING 
 
Huishoudelijke & commerciële RO’s verbeteren de waterkwaliteit door mineralen zoals 
natrium, sulfaat, chloor, sediment en bacteriën te verwijderen. Beter water heeft niet alleen 
invloed op uw apparaten, maar ook op de smaak van uw koffie, uw thee, uw ijs. De 
huishoudelijke en commerciële oplossingen van PWG verbeteren uw dagelijkse leven en 
vergemakkelijken uw comfort. Onze nieuwe Pallas RO-serie wordt in eigen huis vervaardigd 
in overeenstemming met de industriële standaard en norm. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 

- 12” inline 5 micron draad (sediment) filter 

- 12” inline GAC koolstoffilter (UDF) 

- 12” inline block koolstoffilter (CTO) 

- 10” inline koolstof na-filter 

- 72 x 150 GPD membraan in direct flow (met pomp) 

- Metalen kogelkraan 1/8” 

- RVS 304 kraan 

- 24 Volt 1,2 A mechanische adapter 

- JAKO aansluiting 
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VOORDELEN 
 

- Voordelen van Pallas RO’s 

- Korte terugverdientijd 

- Geen flessen met water meer 

- Geen gesleep met zware verpakkingen 

- Minder afval 

- Geen flessen meer op voorraad 

- 
Waterfiltratie tot 1/1000 µ met verwijdering van: 

Chloorsmaak, reuk, zware metalen, bacteriën, virussen 

- 24h/24h helder en puur water 

- Plug & Play systeem 

- Compacte unit 

- Duurzaam 

- Lage CO2-voetafdruk (geen transport van water) 

- Betere smaak van uw koffie en thee 

- Perfect geschikt voor het strijken 

- Groenere planten en bloemen blijven langer vers 

- 
Niet nodig om kristallen glazen met een handdoek af te drogen na 

het spoelen met RO water 

- Private & white label mogelijkheden 

- 
Verschillende kleuropties mogelijk op basis van MOQ (vanaf 300 

stuks) 

 
 

Type Esli Pallas RO 

Capaciteit 2 x 150 GPD met pomp 

Hoogte 520 mm 

Breedte 330 mm 

Diepte 265 mm 

Gewicht 12,5 kg 

Kleuren Zwart 
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