
LIFE

Φίλτρο νέρου άνω πάγκου 
με μοντέρνο σχεδιασμό και 

μικρό μέγεθος.

Με έλεγχο απόδοσης και 
γήρανσης από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Υπέροχη γεύση και άριστη 
ποιότητα νερού για όλη 

τη διάρκεια ζωής του 
ανταλλακτικού.



Το Alarco Life είναι ένα φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα ιδανικό για νερά 
δικτύων αστικών περιοχών.
Τοποθετείται πάνω στον πάγκο και ταιριάζει άψογα σε κάθε κουζίνα, χάρη 
στο μοντέρνο του σχεδιασμό και στο μικρό του μέγεθος (φανταστείτε 
ότι είναι περίπου όσο ένα μπουκάλι νερού 1,5 Lt).
Είναι απευθείας ροής και δεν χρειάζεται ρεύμα.
Η λειτουργία του Alarco Life βασίζεται στον εξαιρετικής ποιότητας 
βακτηριοστατικό, ενεργό άνθρακα, 100% φυτικό (από κέλυφος καρύδας) 
και ενεργοποιημένο με ατμό, ο οποίος εμποδίζει την ανάπτυξη των 
μικροβίων και στα φίλτρα αιωρούμενων στερεών 100, 10 και 1 micron, 
αντιμετωπίζοντας:
• Αιωρούμενα στερεά, όπως για παράδειγμα λάσπη, πέτρες, χώμα, ίνες 

αμιάντου, θολότητα, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια κ.ά.
• Απολυμαντικά μέσα, όπως για παράδειγμα χλώριο κ.ά.
• Οργανικές ενώσεις, όπως για παράδειγμα πολυκυκλικούς 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες, τριαλογονομεθάνια, φυτοφάρμακα, 
παρασιτοκτόνα, πτητικές ενώσεις που προσδίδουν δυσάρεστη γεύση 
και οσμή στο νερό (VOCs, φαινόλες) κ.ά.

Το Alarco Life τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας με δύο 
τρόπους:
• Τρόπος 1 – Απλή σύνδεση στη βρύση με διακόπτη δύο θέσεων 

ώστε να παίρνουμε είτε: (i) φιλτραρισμένο νερό για να πίνουμε και 
να πλένουμε φρούτα και λαχανικά, (ii) νερό από τη βρύση για τις 
υπόλοιπες χρήσεις.

• Τρόπος 2 – Τοποθέτηση με διακόπτη πάγκου: Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση γίνεται μία μικρή τρύπα στον πάγκο ή το νεροχύτη της 
κουζίνας όπου τοποθετείται ένας διακόπτης ο οποίος τροφοδοτεί 
το φίλτρο με νερό από την παροχή του κρύου, ώστε να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τη βρύση.



Ειδική Προσφορά
για το Προσωπικό της 

Τράπεζας Πειραιώς

ΔΩΡΟ
Το Φίλτρο Νερού Alarco Life

Αξίας 300 €
(Με μοναδική επιβάρυνση τα έξοδα τοποθέτησης/αποστολής.)

Ισχύει έως 31 Μαΐου 2022, για τις πρώτες 200 παραγγελίες.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Όροι προσφοράς:

• Η προσφορά δεν ισχύει για τους κατόχους φίλτρου νερού Alarco.

• Η προσφορά ισχύει μόνο για το προσωπικό της τράπεζας Πειραιώς.

• Η προσφορά ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2022.

• Η προσφορά ισχύει για τις πρώτες 200 παραγγελίες για τις οποίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

• Ο καταναλωτής αποκτά δωρεάν το φίλτρο νερού Alarco Life, δηλαδή τόσο τη συσκευή όσο και το 

πρώτο ανταλλακτικό για να λειτουργήσει τους πρώτους 6 μήνες. Η μοναδική επιβάρυνση αφορά μόνο 

στα έξοδα τοποθέτησης ή αποστολής αναλόγως τον τόπο παράδοσης, τον τύπο βρύσης και τον τρόπο 

τοποθέτησης.

• Εφόσον ο καταναλωτής αλλάζει την ανταλλακτική φύσιγγα τακτικά και στην ώρα του, κάθε 6 μήνες, 

διατηρεί την έκπτωση του 50% για πάντα από την αρχική τιμή, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της 

παρούσας περιόδου.

• Η συσκευή δε δίνεται με χρησιδάνειο, αλλά παραμένει για πάντα στην κατοχή του καταναλωτή 

ανεξάρτητα με το αν αλλάζει το ανταλλακτικό ή όχι.

• Εντός Ζώνης 1 η τοποθέτηση του φίλτρου νερού και η αλλαγή της φύσιγγας γίνεται αποκλειστικά από 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας.

Ανάλυση της Προσφοράς



* *

*

* *

* Η τιμή περιλαμβάνει εξαρτήματα πάγκου κόστους 30 €.



Γνώση μας... το νερό !

Σκοπός της Studio Life είναι να δώσει λύσεις για 
καθαρό νερό. Πρόκειται για μία ελληνική εταιρεία με 
έδρα στην Κηφισιά Αττικής.
Τα φίλτρα νερού Alarco κυκλοφορούν στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό από το 1990, ενώ σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται στην Ελλάδα από εξειδικευμένη 
ομάδα παραγωγής η οποία διαθέτει άρτια τεχνογνωσία 
και έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο.
Η Studio Life δε σταματά να καινοτομεί. Ήδη τα 
μοντέλα της αριθμούν 4 διεθνείς πατέντες. Παράλληλα 
επιδιώκει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με 
τους μεγαλύτερους πανεπιστημιακούς και θεσμικούς 
φορείς που εμπλέκονται με το νερό, υποβάλλοντας 
τις συσκευές της και τα ανταλλακτικά τους στις 
σκληρότερες δοκιμές και ελέγχους αντοχής.
Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εταιρείας είναι 
να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες. 
Έτσι, οι λύσεις που προτείνει είναι οι καταλληλότερες, 
για πραγματική επίλυση του προβλήματος του νερού 
που αντιμετωπίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος και 
μάλιστα σε χαμηλό κόστος.
Βασική αξία της εταιρείας είναι ο σεβασμός στην 
ανάγκη που έχει κάθε οικογένεια να πίνει καθαρό νερό.
Δίκαια λοιπόν χαρακτηριζόμαστε ως οι ειδικοί στο 
νερό!

Studio Life Home IKE
Κεντρικά: Ελαιών 36, Νέα Κηφισσιά

Υποκατάστημα: Λ. Κωνσταντινουπόλεως 77-79, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 21 0 8073 002 | +30 21 0 6205 060

Email: info@studiolife.gr
Ιστοσελίδα: https://alarco.gr

Μάθετε περισσότερα για το Alarco Life:
https://alarco.gr/alarco-life/


