
U n i v e r z á l n í   č i s t á   v o d a ,  akciová  společnost
Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín

tel./fax: 257 952 261, vedení a obchod: 602 378 631
montáže a servis: 602 378 632

e-mail: cista.voda@cbox.cz  info@ucv.cz, http://www.ucv.cz
konzultace a prodej: pondělí 8.00 až 18.00 

v jiné době po předchozí telefonické domluvě

NÁVRHY, DODÁVKY, MONTÁŽE, KOMPLEXNÍ SERVIS

>> PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FILTRU SE PORAĎTE S NÁMI <<
Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu

MÁTE  ZÁVADNOU 
VODU VE VAŠÍ 

STUDNI?
voda je extrémně tvrdá, 

železitá, zapáchá, 
nebo obsahuje 

nadměrné množství 
dusičnanů?

>> PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FILTRU SE PORAĎTE S NÁMI <<



MÁTE ZÁVADNOU VODU VE VAŠÍ STUDNI?
voda je extrémně tvrdá, železitá, zapáchá nebo obsahuje nadměrné množství dusičnanů?

nabízíme pomoc
  

OD VÁS POTŘEBUJEME ZNÁT  
  
ROZBOR VODY
Pokud rozbor vody máte, zašlete nám jej. Pokud rozbor vody nemáte, 
doneste nebo zašlete poštou litr vody ve vymyté a uzavřené plastikové
lahvi, orientační rozbor v základních ukazatelích provedeme 
(proti úhradě 220 Kč). Též Vám můžeme doporučit akreditovanou 
laboratoř v blízkosti Vašeho bydliště, která tyto rozbory provádí. 

POTŘEBA VODY
Uvádí se v m3/den nebo v l/sec. Pokud ji nedokážete odhadnout, stačí 
přibližné údaje, např. rodinný domek 4 osoby, penzion 20 lůžek apod.

POŽADOVANÁ KVALITA
Požadavek např. v kvalitě vody pitné dle příslušné Vyhlášky, postačí 
pouze jako voda užitková, voda pro teplovodní systémy ap. 
  
  

PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT  
  
Formou písemné nabídky Vám navrhneme různá řešení, která budou 
ušita přímo „na míru“ pro Vaši potřebu. Vy si pak sami můžete zvolit, 
které řešní bude vyhovovat Vašim požadavkům a odpovídat Vašim 
možnostem.
Můžete nás navštívit, filtrační zařízení zde shlédnout a konzultovat 
možnosti jejich užití. Rádi Vám podáme vyčerpávající informace 
a zodpovíme všechny Vaše dotazy.
  

Nabídku pro Vás vypracujeme  ZDARMA, stejně jako veškeré 
porady a konzultace. 
Filtrační zařízení si u nás můžete zakoupit nebo Vám je můžeme zaslat 
na dobírku. Můžete si je též zakoupit „na zkoušku“ a pokud s nimi 
nebudete spokojeni, do měsíce vrátit. Odbornou montáž zajišťujeme. 
Na zařízení poskytujeme dostatečnou záruku, záruční i pozáruční 
servis zajišťujeme.

UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.
  

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY  VHODNÉ  PRO DOMÁCNOSTI, RODINNÉ DOMKY, CHATY, 
VESNICKÉ A BYTOVÉ AGLOMERACE,  OBCE, TEPLOVODNÍ SYSTÉMY, BAZÉNY I PRŮMYSL

 

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU 
VHODNÉHO FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

1.  Nepřistupujte k problému úpravy vody neprofesionálně. Vyplatí se Vám zadat svůj problém odborné firmě, která Vám k příslušným technologiím 
poskytne plné záruky.

2. Prvním stupněm úpravy je především zajištění čistoty vodního zdroje. Plocha okolo studny nesmí být jakkoli znečištována.

3.  Potřebujete znát kvalitu vody ve Vaší studni, abyste věděli, které nežádoucí látky a v jakém množství jsou ve vodě obsaženy. Proto je nutné 
nechat si udělat rozbor vody. 

4.  Podle charakteru znečištění a laboratorního rozboru můžete zvolit vhodný druh filtru. Neexistuje univerzální filtr, který by z vody o neznámém 
složení dokázal vyrobit vodu pitnou.

5.  Nezapomínejte, že filtr musí kapacitně vyhovovat Vašim potřebám. Celková spotřeba na osobu se pohybuje v rozmezí 150 až 250 litrů denně, 
pitné vody 2 až 5 litrů denně.

6.   Filtry musí vyhovovat po hygienické i bezpečnostní stránce. Zásadně si vybírejte pouze filtry, které jsou schváleny k používání pro pitnou vodu
dle platných zákonů a předpisů. Námi dodávaná zařízení byla testována po všech stránkách a těmto předpisům vyhovují.

7. Dobře zvažte, zda si dokážete filtr namontovat sami. Pokud si tím nejste zcela jisti, odbornou montáž můžeme zajistit. 

8.  Filtr jako každé jiné zařízení vyžaduje svoji kontrolu a údržbu, spočívající hlavně v občasném promytí filtru. Toto promytí je možno provádět ručně 
nebo může být částečně či plně automatizováno.


