
Intelligence 
at its best. 

Dokonalý systém:  filtr DRUFI+ 
 Nejstylovější cesta k úpravě vody    
v nejvyšší možné kvalitě. 

® 

Efekt ivní   zař ízení   budov  

 

S Y S T É M  D R U F I + 



DRUFI+  systém. 
Nový standard v domovních instalacích 
Výrobek oceněný nejen za design ale i za sofistikované funkce. To je nový DRUFI+ 
spolehlivý a bezpečný tlak vody. Čistá voda bez částeček rzi a hrubých nečistot. 
Snížená spotřeba vody díky kvalitnímu seřízení tlaku integrovaným redukčním 
ventilem. Snadná instalace a velký komfort při údržbě. 

DRUFI+ 
DFR 
Filtr se 
zpětným 
proplachem a 
red. ventilem 

DRUFI+ 

FR 
Filtr se 
zpětným 
proplachem 

DRUFI+ 
DFF  
Kartušový filtr 
s red. 
ventilem 

DRUFI+ 

FF 
Kartušový 
filtr 

Světově prověřený:  DRUFI, chytrá 
kombinace redukčního ventilu a filtru 
Úspěch DRUFI byl prokázán  v mnoha stech tisících 

instalacích a položil nové standardy ve filtrační 

technologii od prvního okamžiku kdy se objevil na trhu. 

DRUFI+ má pronikavý stylový design, výborný průtok 

vody a nový systém zpětného proplachu se žlutým 

ovladačem 

všestranný v každém ohledu. 

Zabraňuje poruchám zařizovacích předmětů 

Nový oceněný design  

Vyšší průtoky vody 

Nový efektivní systém zpětného proplachu 

Může být dovybaven automatikou 
zpětného proplachu bez použití nářadí 

Žlutý ovládací knoflík 

Výhodný posuvný kroužek k indikaci nutnosti 

servisu 

UV–ochrana proti růstu mikroorganismů 

Kompatibilní s prověřeným systémem 

SYR přírub 

  

  

  

  

  

4 modely se skvělými výhodami při instalaci 
4 modely s možností montáže v jakékoli pozici 

DRUFI+ FF kartušový filtr který zachytí nejjemnější 

nečistoty v pitné vodě, navíc ve variantě DRUFI+ DFF 

V kombinaci s redukčním ventilem. DRUFI+ FR a  

DRUFI+ DFR filtry se zpětným proplachem  bez a  s 

 Integrovaným redukčním ventilem s 

 možností dovybavení novou 

 automatikou zpětného proplachu s 

 časovým programem. Snadná montáž 

 bez použití nářadí. 

  

  

  

  

  
Stylový a praktický: 
manometr 
integrovaný v 
horním krytu 

Silný tým: 
DRUFI+ kombinovaný s 

přístrojem SAFE-T  
detektorem netěsností, 

který nabízí efektivní 
ochranu proti škodám 

vzniklým netěsností nebo 
porušením rozvodů vody. ® 
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