
ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



Про нас

За кілька років свого існування компанія змогла до-

сягнути успіху на ринку водопідготовки України. Так 

"Мастерская води" отримала ексклюзив на представ-

ництво польської торгової марки "USTM", має власне 

виробництво таблетованої солі для систем пом'як-

шення води, поліпропіленових та сорбційних картрид-

жів усіх розмірів. Також самостійно виробляємо 

картрижді із спеченного вугілля усіх розмірів, 

корпуси побутових фільтрів та систем питної води.

Крім того компанія займається підбором, підключен-

ням та сервісним обслуговуванням систем водопідго-

товки на побутових та промислових об'єктах. Продук-

ція власного виробництва широко представлена в 

кількох мережах будівельних гіпермаркетів, а  також 

застосовується на різного роду промислових об'єктах. 

Практика використання та збільшення кількості пос-

тійних клієнтів підтверджує високу якість продукції.

Постійно ведуться розробки по удосконаленню про-

дукції та технології виробництва. У 2019 р, на вироб-

ництві, була впроваджена система контролю якості  

ISO 9001.



ТАБЛЕТОВАНА СІЛЬ
«Мастерская води» має власне виробництво таблетованої солі. 

Наша сіль виготовлена   з високоякісної сировини  з використанням 

сучасного високотехнологічного обладнання. Таблетована сіль 

використовується в процесі іонного обміну регенерації смоли в 

водоочисних системах, а також в посудомийних машинах.

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Колір

                                     

5 С °            

40 С °           

білий

                                     

Сіль таблетована (1 кг) (в ПЕТ пляшка )

Сіль таблетована ЕКСТРА (10 кг) (мішок)

Сіль таблетована ЕКСТРА (25 кг) (мішок)

Розмір таблетки:

діаметр - 20 мм, висота - 14 мм.

Розмір таблетки:

діаметр - 20 мм, висота - 14 мм.

Розмір таблетки:

діаметр - 25 мм, висота - 12 мм.



СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ
Система зворотнього осмосу RO-5/RO-6

5/6 етапів фільтрації; 

підвищена міцність дозволяє працювати при тиску 8 бар; 

кожна система проходить випробування на тиск; 

сумісний з більшістю картриджів; 

BPA free; 

конфігурація відповідно до потреб замовника; 

швидкі підключення забезпечують просте та легке обслуговування. 

Артикул

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Максимальний робочий тиск (бар.)

Розмір підключення 

Матеріал

Колір

Ресурс, літрів

Габарити (ВхШхГ), мм

Вага, кг 

Встановлення

                                    

RO-5 / RO-6

4 С °            

38 С °           

6 бар

 та 3 4 1/2 /

пластик

білий

1  л доба90 /

445х410х140

8 кг

під мийку                                       

Комплектація: Система зворотного осмосу, накопичувальний бак (10 л), 

комплект змінних картріджів, мембрана, кран для питної води, комплект 

підключення системи до водопроводу, ключ для колб, інструкція.

*залежить від якості води

*



ПОТРІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ

МАГІСТРАЛЬНИЙ КОРПУС ФІЛЬТРА
 підвищена міцність дозволяє працювати при тиску 8 бар;

 голівка, оснащена латунними вставками;

 стрілка вказує напрямок потоку, що допомагає визначитись 

з правильним встановленням;

 BPA free;

 доступний із підключенням 1/2 "та 3/4".

 поліпшує смак та запах води;

сумісна з більшістю картриджів;

оптимальна фільтрація – механічна та сорбційна;

можливість коригувати стадії очистки.

 
Артикул

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Максимальний робочий тиск (бар.)

Розмір підключення 

Матеріал

Колір

Ресурс, літрів

Продуктивність, літрів/хв.

Габарити (ВхШхГ), мм

Вага, кг 

Встановлення                                       

MB-3

4 С °            

35 С °           

6 бар

1/2 та 3/4

пластик

білий

1500 л доба/

8

350х390х140

4 кг

під мийку                                       

Артикул

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Максимальний робочий тиск (бар.)

Розмір підключення 

Матеріал

Колір

Габарити (ВхШхГ), мм

Вага, кг 

Встановлення                                       

FHC 1/2 або FHC 3/4

4 С °            

45 С °           

8 бар

1/2 та 3/4 

пластик

синій, білий, прозорий

315x150x150

1 кг

на магістралі                                      

Комплектація: колба, кришка, кронштейн, орінг, ключ, болти для кріплення.

Комплектація: комплект змінних картріджів, кран для питної води, 
комплект підключення системи до водопроводу, ключ для колб, інструкція.

*залежить від якості води

*



ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ КАРТРИДЖІ

градієнтна структура збільшує термін служби картриджа;

випускається в розмірах: slimline - 10, 20 ,30, 40; bigblue - 10, 20;

доступна ціна.

Поліпропіленові картриджі

Картриджі з поліпропіленової нитки:

Картридж із спеченого вугілля:
 для механічної і сорбційної очистки води від різних видів забруднення і домішок;

випускається в розмірах: slimline -10, 20 ; bigblue-10, 20.

РР-10-1
РР-10-5
РР-10-10               
РР-10-20            
РР-10-50
РР-10BB-1
РР-10BB-5
РР-10BB-10
РР-10BB-20
РР-10BB-50
РР-20BB-1
РР-20BB-5
РР-20BB-10
РР-20BB-20
РР-20BB-50

                                   

 випускається в розмірах: slimline 10;

для холодної і гарячої води;

доступна ціна.

Артикул

Мікронність

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Розмір підключення 

Матеріал

Колір

Ресурс, літрів

Продуктивність, літрів/хв.

Габарити (ВхШхГ), мм

Вага, кг 

                                     

РРF-10-5

5

4 С °            

40 С °           

Slim 10"

білий

14 000

25

250х58

0.113 кг

                                      

Артикул

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Матеріал

Колір

Ресурс, літрів

Продуктивність, літрів/хв.

Габарити (ВхШхГ), мм

Вага, кг 

                                    

СТО-10

4 С °            

55 С °           

суміш вуглів та ПЕ

чорний

8000

5

250х70

0.5 кг

                                    

Артикул             Мікронність  Робочі температури, С °    Стандарт розміру     Ресурс, л  Продуктивність, л/хв.

                                   

1
5

10               
20            
50
1
5

10
20
50
1
5

10
20
50

                                   

Slim  10"
Slim  10"
Slim  10"            
Slim  10"          
Slim  10"

BigBlue 10"
BigBlue 10"
BigBlue 10"
BigBlue 10"
BigBlue 10"
BigBlue 20"
BigBlue 20"
BigBlue 20"
BigBlue 20"
BigBlue 20"

                                   

10 000
10 000
10 000           
10 000        
14 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

                                   

20
20
20       
20        
20
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40

                                   

4 - 35
4 - 35
4 - 35        
4 - 35         
4 - 35
4 - 40
4 - 40
4 - 40
4 - 40
4 - 40
4 - 40
4 - 40
4 - 40
4 - 40
4 - 40

                                   

РРF-10-10

10

4 С °            

40 С °           

Slim 10"

білий

14 000

25

250х58

0.113 кг

                                      

РРF-10-20

20

4 С °            

40 С °           

Slim 10"

білий

14 000

25

250х58

0.113 кг

                                      

*

*

*

поліпропіленова нитка

*залежить від якості води



Картриджі з гранульованого активованого кокосового вугілля:

СОРБЦІЙНІ КАРТРИДЖІ
Пом’якшення:

Знезалізнення:

видаляє кальцій і магній з води;

запобігає утворенню накипу;

повністю розбірний дизайн без використання зварювання та клею.

 

видаляє з води залізо і марганець;

запобігає утворенню плям;

повністю розбірний дизайн без використання зварювання та клею.

Артикул

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Стандарт розміру 

Матеріал

Ресурс, літрів

Продуктивність, літрів/хв.

Габарити (ВхШхГ), мм

Вага, кг

 

                                     

ST-10

4 С °            

35 С °          

Slim 10"

корпус - поліпропілен

корпус - білий, 

ковпачок - жовтий

200

5

250х70

0.4 кг

                                      

Колір

ST-10BB

4 С °            

35 С °          

BigBlue 10"

корпус - поліпропілен

300

20

250х70

1.5 кг

                                      

ST-20BB

4 С °            

35 С °          

BigBlue 20"

корпус - поліпропілен

500

30

250х70

2 кг

                                      

корпус - чорний корпус - чорний

Артикул

Мінімальна робоча температура, С °                

Максимальна температура вхідної води, С °             

Стандарт розміру

Матеріал

Ресурс, літрів

Продуктивність, літрів/хв.

Габарити (ВхШхГ), мм

Вага, кг

 

                                     

IR-10

4 С °            

35 С °          

Slim 10"

корпус - поліпропілен

корпус - білий, 

ковпачок - зелений

200

5

250х70

0.6 кг

                                      

Колір

IR-10BB

4 С °            

35 С °          

BigBlue 10"

корпус - поліпропілен

400

15

250х110

1 кг

                                      

IR-20BB

4 С °            

35 С °          

BigBlue 20"

корпус - поліпропілен

600

25

500х110

3 кг

                                      

корпус - чорний корпус - чорний

*залежить від якості води

*

*

усувають хлор та органічні речовини;

покращують смак і запах води;

повністю розбірний дизайн без використання зварювання та клею.

Артикул

Робочі температури, С °             

Стандарт розміру             

Ресурс, л

Продуктивність, л/хв.

Габарити (ВхШхГ), мм

 

                                     

GAC-10

4 - 35           

Slim  10"        

10 000

6

корпус - 

поліпропілен

250х70

                                      

Матеріал

*

GAC-10BB

4 - 35           

BigBlue 10"       

18 000

12

корпус - 

поліпропілен

250х110

                                      

GAC-20BB 

4 - 35           

BigBlue 20"        

24 000

20

корпус - 

поліпропілен

500х110

                                      

GAC-C-10BB

4 - 35           

BigBlue 10"        

15 000

12

корпус - 

поліпропілен

250х110

                                      

GAC-C-20BB

4 - 35           

BigBlue 20"        

20 000

20

корпус - 

поліпропілен

500х110

                                      



КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ  "ЗВОРОТНІЙ ОСМОС +»

1 ступінь

Комплект складається з трьох картриджів, 

які забезпечують триступеневе очищення води:

фільтрувальною речовиною картриджа 

є спінений поліпропілен зі щільністю 

волокон до 20 мкм (видаляє осад, зва-

жені частинки і механічні забруднення)

фільтрувальною речовиною картриджа 

служить високоякісне гранульоване 

активоване вугілля з високою фільтру-

вальною здатністю (видаляє сполуки 

хлору, органічні речовини)

картридж комбінованої дії СТО-10. 

Покращує смак та запах води

2 ступінь

3 ступінь

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ "ПОМ’ЯКШЕННЯ "

1 ступінь

Комплект складається з трьох картриджів, 

які забезпечують триступеневе очищення води:

фільтрувальною речовиною картриджа 

є спінений поліпропілен зі щільністю 

волокон до 20 мкм (видаляє осад, зва-

жені частинки і механічні забруднення)

пом'якшуючий картридж з катіонообмін-

ною смолою (поглинає з води іони жорст-

кості (кальцій та магній), насичує воду іо-

нами натрію, запобігає утворенню накипу

картридж комбінованої дії СТО-10. 

Покращує смак та запах води

2 ступінь

3 ступінь



КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ " ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ "

1 ступінь

Комплект складається з трьох картриджів, 

які забезпечують триступеневе очищення води:

фільтрувальною речовиною картриджа 

є спінений поліпропілен зі щільністю во-

локон до 20 мкм (видаляє осад, зважені 

частинки і механічні забруднення)

фільтрувальною речовиною картриджа 

служить пресований вугільний блок з ви-

сокою фільтрувальною здатністю (ви-

даляє сполуки заліза та марганцю, усуває 

металічний смак та запах)

картридж комбінованої дії СТО-10. 

Покращує смак та запах води.

2 ступінь

3 ступінь

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ "ЗВОРОТНІЙ ОСМОС (ЕКОНОМ)»

1 ступінь

Комплект складається з трьох картриджів, 

які забезпечують триступеневе очищення води:

фільтрувальною речовиною картриджа 

є спінений поліпропілен зі щільністю 

волокон до 10 мкм (видаляє осад, зважені 

частинки і механічні забруднення)

картридж комбінованої дії СТО-10. 

Покращує смак та запах води

фільтрувальною речовиною картриджа 

є спінений поліпропілен зі щільністю 

волокон до 5мкм

2 ступінь

3 ступінь



НАБІР КАРТРИДЖІВ (4 ШТ)

Мікронність

Робоча 

температура, С °                

Стандарт розміру             

Ресурс, л *

Продуктивність, л/хв

                                     

1 мікрон

Slim 10"

10000

20

                                     

5 мікрон

Slim 10"

10000

20

                                     

4-35 4-35

Мікронність

Робоча 

температура, С °                

Стандарт розміру             

Ресурс, л *

Продуктивність, л/хв

                                     

1 мікрон

Slim 10"

10000

20

                                     

5 мікрон

Slim 10"

10000

20

                                     

4-35 4-35

НАБІР КАРТРИДЖІВ (6 ШТ)



АДРЕСИ ФІЛІЙ

м. Львів
Курмановича, 1-А
(032) 245-88-50
(032) 245-88-59

trade.lv@germes.ua

м. Житомир
Кооперативна, 20
(067) 208-81-11

trade.zh@germes.ua

м. Одеса
Дальницьке шосе, 2

(067) 596-40-13 
odesa@germes.ua

м. Харків
вул. Льва Ландау 149, 

офіс 212
(057) 760-45-60

trade.kh@germes.ua

ДЛЯ НОТАТОК



Made
in Ukraine

UA

aquafactory.com.ua

ТОВ «Мастерская води»

Адреса потужностей виробництва:

03065, Україна, м. Київ, 

вул. Козелецька, 24 А,

тел.: +380445997755

факс: +380444940031

e-mail: mvinform@gmail.com
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