
För ett 
renare 
vatten

BAGA Aqua
Pålitliga vattenfilter 
för ett rent och välsmakande vatten

TRÖTT PÅ MISSFÄRGAT KRANVATTEN? 
Har du problem med missfärgade avlagringar, ljus tvätt som missfärgas i en gul ton och 
badrumsporslin som blir brunt, eller grönt? Kanske kommer det små svarta flagor ur 
munstycket på vattenkranen och missfärgat vatten som smakar eller luktar annorlunda? 
Då behöver du ett bra filter. 

– du behöver BAGA Aqua! 



BAGA Aqua

Effektiva och 
driftsäkra 

vattenfilter

BAGA Aqua är en serie effektiva och driftsäkra vattenfilter som är framtagna för att göra 
hushållets vatten rent och åtgärda tekniska och estetiska anmärkningar som visat sig i en 
vattenanalys. 

Det pålitliga sättet att rena ditt brunnsvatten

BAGA Aqua finns i ett flertal standardutföranden som ger dig möjlighet 
att få en filterlösning som passar dina behov och förutsättningar. För-
delarna med BAGA Aqua-serien är den välbeprövade vattenrenings-
tekniken och tekniska lösningar som ger dig som användare pålitlig 
funktion samt lättskötta vattenfilter för en tryggare och enklare vardag. 
Större reningssystem dimensioneras på begäran.

Komplett och tryggt
BAGA Aqua vattenfilter består av filtertub, anpassat filtermaterial och 
en kontrollpanel med LCD-display som bl.a. används för att styra den 
automatiska backspolningen av filtermassorna.

BAGA Water Technology har jobbat med vattenrening och avlopps-
rening sedan 1992. Vår långa erfarenhet och djupa kunskap ger dig som 
väljer vattenreningsutrustning från BAGA trygghet, samtidigt som det 
ger dig en säkerhet för Din totalinvestering. 
BAGA kan vatten!



BAGA Aqua

Skräddarsydda 
lösningar

Nej, inget brunnsvatten är det andra likt. BAGAs vattenfilter kan användas separat eller i 
kombination för att möta ditt och familjens specifika behov av rent vatten.

BAGA Aqua
BS-10

 Järn och mangan
Ett filter med ett filtermaterial av skik-
tad sand som på naturlig väg filtrerar 
partiklar, exempelvis oxiderat järn och 
mangan. Vi rekommenderar installation 
av vår syresättningshydrofor före filtret 
för att optimera oxidation. Kombina-
tionen kan då även reducera eventuell 
lukt av svavelväte. 

Filtret förebygger avlagringar samt 
missfärgningar orsakade av järn- och 
manganrikt brunnsvatten.

BC-10 
 Smak, lukt och färg

Ett filter med ett filtermaterial av aktivt 
kol som på naturlig väg reducerar färg, 
smak samt lukt i vatten. Exempelvis 
reducering av humus och svavelväte. 
Filtermassa byts ut vid behov då den 
mättats.

Filtret skapar förutsättningar för ett 
välsmakande och tilltalande vatten i 
hushållet. 

BN-10 
 Höjer pH och alkanitet

Ett filter med en avsyrningsmassa   
som på naturlig väg ökar alkaliniteten, 
höjer pH-värdet samt neutraliserar 
aggressiv kolsyra i vatten.
Filtermassa fylls på vid behov då den 
förbrukats. 

Filtret förhindrar utlösning av metall i 
husets ledningssystem. 

Det pålitliga sättet att rena ditt brunnsvatten Standardfilter som blir till skräddarsydda lösningar



www.baga.se

BAGA Water Technology AB
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BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar lösning-
ar för vattenbehandling. Vi har flera internationella patent och 
ligger i framkant eftersom vi ständigt testar och förbättrar vårt 
erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara 
ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på 
produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar och ger 

dig garantier och service som faktiskt betyder något. BAGA gör 
rent på riktigt.
    I BAGAs sortiment finns: vatten- och avloppslösningar som 
fungerar för alla enskilda hushåll och samfälligheter. Vårt huvud-
kontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göte-
borg, Norrköping, Örebro, Helsingborg, Alingsås och Umeå.

BAGA Aqua

Produktinformation 
Mått mm (BxDxH)
ø 260x1290
Tekniska data, samt mer 
information om produkten 
finns på baga.se

BAGA KUNDTJÄNST - VATTEN
Till oss på kundtjänst kan du vända dig oavsett var 
i processen mot ett renare vatten du är. 
Telefon: 019 – 7671680, Mail: vattenfilter@baga.se


