
Filtrační křemelina
do DE filtrů

• Kvalitní amorfní aluminosilikát
• Filtrační schopnost cca 10 mic
• Nevytváří se bakteriální

kontaminace a biofilm
• Sklo netrpí zarůstáním vodním

kamenem
• Doporučená výměna přibližně 5

let

• High quality amorphous
aluminium silicate

• Filtration ability approx. 10 mic
• Bacterial contamination and

bio-layer is not produced
• The glass doesn’t suffer from

calcium overgrown
• Recommended time of

replacement is approximately
5 years

• Filtrační sklo • Filter glass

• Doplňkové filtrační médium
s absorbčním účinkem pro
zachytávání nežádoucích látek
rozpuštěných ve vodě

• Additive filtration medium with
absorb effect for cathing
unwanted stuffs dissolwed in
water

• Filtrační uhlí • Filtration coal

• Diatomická zemina – prášek
• Filtrační médium s vysokou

filtrační schopností
• Do speciálních DE filtrů

• Deatomaceous earth – powder
• Filtration medium with high

filtration ability
• For special DE filters

• Filtrační křemelina • Deatomaceous powder 
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Kartuše Pentair jsou vyrobeny
z nylonových vláken a je možné
je 4 až 5x prát v myčce.

Pentair cartouche are made from
nylone fibre – possible to wash
in dishwasher 4–5 times.

• Kartuše • Cartouche

Oproti filtračnímu písku je třeba
o 15–20 % menší množství

Compare to the filtration sand
need 15–20 % less quantity

Filtrační média | Filtration medium cena Kč €

501427 B Filtrační sklo 0,5–1 mm – baleno po 25 kg (= 30 kg filtračního písku)
Filter glass 0,5–1 mm – packed in 25 kg bags (= 30 kg filtration sand) 25,0 36,-/kg

900,-/bal.

501428 B Filtrační sklo 1–2 mm – baleno po 25 kg (= 30 kg filtračního písku)
Filter glass 1–2 mm – packed in 25 kg bags (= 30 kg filtration sand) 25,0 36,-/kg

900,-/bal.

Filtrační média | Filtration medium cena Kč €

92310020 B Aktivní hydrofiltrační uhlí K818K – baleno po 20 kg (1,4–2,5 mm)
Active filtration coal K818K – packed in 20 kg bags (1,4–2,5 mm) 20,0 190,-/kg

3 800,-/bal.

Filtrační média | Filtration medium cena Kč €

501400 B Filtrační křemelina do DE filtrů 20 kg
Deatomaceous powder 20 kg 20,0 58,-/kg

1 160,-/bal.

Kartušová vložka | Cartouche cartridge cena Kč €

52110500 B Kartušová vložka Ø 70 mm x 247 mm x 27 mm. Plocha 0,6 m², průtok 3 m²/h
Cartouche cartridge Ø 70 mm x 247 mm x 27 mm. Extent 0,6 m², flow 3 m²/h 0,10 527,-

52110501 B Kartušová vložka, Ø 110 mm x 200 mm x 50 mm, Pentair. Plocha 0,6 m², průtok 3 m²/h
Cartouche cartridge, Ø 110 mm x 200 mm x 50 mm, Pentair. Extent 0,6 m², flow 3 m²/h 12 0,20 315,-

52110502 B Kartušová vložka dvouděrová, Ø 110 mm x 200 mm x 50 mm, Pentair. Plocha 0,6 m², průtok 3 m²/h
Cartouche cartridge two sockets, Ø 110 mm x 200 mm x 50 mm, Pentair. Extent 0,6 m², flow 3 m²/h 12 0,20 292,-
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Filtrační náplně
Filtration medium
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