


КАФЕВАРКИ

ФИЛТРИ ЗА КАФЕ

ФИЛТЪРНИ СИСТЕМИ 
И КАНИ ЗА ВОДА

АРОМАТИЗАТОРИ

ДОМАКИНСКИ
СЪДОВЕ

СИЛИКОНОВИ
 ФОРМИ

ALLWIC, MAX
SMART Line



PEPITA

SUPER MOKA

Код за поръчка:
K901 - 3 кафета
K902 - 6 кафета

Код за поръчка:
K904 - 3 кафета
K905 - 6 кафета

Код за поръчка:
K913 - 6 кафета

Код за поръчка:
K931 - 3 кафета
K932 - 6 кафета

 КАФЕВАРКИ  G.A.T. - ITALY 
VIP INOX

FASHION WOOD 
BLACK

LADY INDUCTION

Код за поръчка:
K910 - 4 кафета
K911 - 6 кафета
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ROSSANA

Код за поръчка:
K929 - 3 кафета
K930 - 6 кафета

Код за поръчка:
K936 - 3 кафета
K937 - 6 кафета

COLORANDA
BELLA

LADY ORO

Код за поръчка:
K974 - 1 кафета
K972 - 2 кафета
K970 - 3 кафета
K971 - 6 кафета

Код за поръчка:
K973 - 6 кафета

MAGNIFICA
INDUCTION



Код за поръчка:
K941 - INOX 0.25L
K942 - INOX 0.45L
K943 - INOX 0.65L
K944 - INOX 1.00L
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ФИЛТРИ за ПРОФЕСИОНАЛНИ
КАФЕ-МАШИНИ 

Код за поръчка:
К07 - Хартиен филтър typ B5 - кръг, D = 172 mm.                   250 бр.
К08 - Хартиен филтър typ B10 - кръг, D = 244 mm.                 250 бр.
К09 - Хартиен филтър typ B20 - кръг, D = 330 mm.                 250 бр.

Код за поръчка:

К005 - Хартиен филтър - кошничка 110/250 мм.                               1000 бр.
К006 - Хартиен филтър - кошничка 85/250 мм.                                 1000 бр.
К007 - Хартиен филтър typ B5 - кошничка 110/360 мм.                     250 бр.
К008 - Хартиен филтър typ B10 - кошничка 150/440 мм.                   250 бр.
К009 - Хартиен филтър typ B20 - кошничка 200/535 мм.                   250 бр.

КОМПЛЕКТИ в БЛИСТЕР

Код за поръчка:
K31, 33, 34, 35 - уплътнение за кафеварка (1, 3, 6, 9 кафета)
K38, 39, 40 - цедка за кафеварка (3, 6, 9 кафета)
K43, 44, 45 - фуния за кафеварка (3, 6, 9 кафета)
K55 - дръжка за капак на кафеварка
K56 - изпускателен (предпазен) винтил

ПРЕМАХВА КОТЛЕН КАМЪК
от КАФЕ-МАШИНИ  и  ЮТИИ

Код за поръчка:
M10  -  ДЕКАЛЦИФИКАНТ

Код за поръчка: К960, 954, 955, 956
Силиконово уплътнение и цедка

(за 1, 3, 6, 9 кафета)

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за КАФЕВАРКИ

ДЖЕЗВЕТА за КАФЕ
различни размери
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Код за поръчка:
K11 - ПЛАСТМАСОВ No 4

Код за поръчка:
K10 - ПЛАСТМАСОВ No 2

Код за поръчка:
Ч10- ДЪРЖАЧ за ФИЛТЪР за ЧАЙ

Код за поръчка:
K12 - МЕТАЛЕН No 4

Код за поръчка:
K15 - МЕТАЛЕН No 2

Код за поръчка:
K02 - ХАРТИЕН No 2 х 100

Код за поръчка:
K04 - ХАРТИЕН No 4 х 100

Код за поръчка:
Ч05- ХАРТИЕН ФИЛТЪР за ЧАЙ size M
Ч06- ХАРТИЕН ФИЛТЪР за ЧАЙ size L

ХАРТИЕНИ и ПОСТОЯННИ ФИЛТРИ за КАФЕ 

Код за поръчка:
K13 - ПЛАСТМАСОВ No 4-

Код за поръчка:
K16 - ПЛАСТМАСОВ No 4+

Код за поръчка:
Ч11- КЛИПС за ФИЛТЪР за ЧАЙ
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ДИСПЕНСЪРИ и ХАРТИЕНИ КЪРПИ

Код за поръчка:
Х06 - Ролка с Централно Изтегляне - 
2-пласта, ПЕРФОРИРАНА
Х07 - Домакинска ролка - 2-пласта,
          ПЕРФОРИРАНА 80м. 

Код за поръчка:
Х08 - Тоалетна хартия на ролка - 80гр., 
двупластова, Бяла целулоза
Х09 - Тоалетна хартия  400гр.
          MINI JUMBO 

Код за поръчка:
Х05 - Тоалетна Хартия  на ПАЧКИ,
размер 10 х 22 см, бяла целулоза

Код за поръчка:
Х10 - за течен сапун - прозр. син 
Х11 - за течен сапун - бял

Код за поръчка:
Х12 - за харт. кърпи - прозр. син
Х13 - за харт. кърпи - бял

Код за поръчка:
Диспенсер за хартиена ролка за ръце 
с централно изтегляне
Х14 - прозр. синьо             Х15 - бял

Код за поръчка:
Диспенсер за тоалетна хартия
MINI JUMBO ролка 
Х16 - прозр. син                       Х17 - бял

Код за поръчка:
Х20 - Диспенсер за тоалетна хартия
на пачки, прозр. син

Код за поръчка:
Х01 - Хартиени кърпи за ръце - 
рециклирани, V сгъвка, 25 х 22 см.

Код за поръчка:

Х00 - Z сгъвка, 23 х 22 см., двупластови
Х02 - V сгъвка, 23 х 21 см., еднопластови
Х03 - V сгъвка, 25 х 23 см., двупластови
Х04 - V сгъвка, 23 х 21 см., двупластови

Хартиени кърпи за ръце - 100% Бяла целулоза

1000 ml

Код за поръчка:
Х18 - за течен сапун        Х19 - за ПЯНА

500 ml



серия CLASSIC

Код за поръчка:
В15 -  КАНА  SHARK  2.5L / 1.5L

Код за поръчка:
В17 - SHARK MultiMAX 2.5L / 1.0L

Код за поръчка:
В25 - ПАТРОН CLASSIC  х3

Код за поръчка:
В26 - ПАТРОН CLASSIC  х1

  серия MultiMAX   х1 серия MultiMAX
3+1Free

Код за поръчка:
В27 - ПАТРОН MultiMAX  х1

Код за поръчка:
В28 - ПАТРОН MultiMAX  х 2

 ФИЛТРИ и КАНИ за ВОДА - AQUA SELECT   
серия  MultiMAX

серия  CLASSIC  3Pac серия  CLASSIC  x1

серия MultiMAX  2Pac

Код за поръчка:
В29 - ПАТРОН MultiMAX  3+1 Free
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КАНИ за ВОДА - BARRIER   

Код за поръчка:
В301 - цвят Индиго (синя)
В302 - цвят Бяла
В303 - цвят Малахит (зелена)

Код за поръчка:
В311 - цвят янтар (оранжева)
В312 - цвят аквамарин (синя)
В313 - цвят изумруд (зелена)
В314 - цвят лайм (жълта)

Качеството на водата зависи от много фактори. В различните райони 
замърсеността е различна и затова BARRIER предлага различни 
решения за филтърните патрони - има 4 вида филтърни патрони, 

които заедно с основното пречистване от хлор, органични съединения 
и тежки метали допълнително пречистват водата от желязо/ръжда, 

намаляват твърдостта и добавят флоур.

* Капацитет: 2.5L / 1.1L чиста вода
* Лесно се помества във вратата на хладилника
* Капацитет на филтърния патрон до 200 литра
* Спестявате средства и време
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)

КАНА  “EXTRA”

* Капацитет: 2.6L / 1.2L чиста вода
* Лесно се помества във вратата на хладилника
* Капацитет на филтърния патрон до 350 литра
* Спестявате средства и време
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)

КАНА  “ECO”
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Код за поръчка:
В321 - цвят зелен
В322 - цвят оранжев
В323 - цвят син

Код за поръчка:
В332 - цвят виолет
В333 - цвят син
В334 - цвят оранжев

КАНИ за ВОДА - BARRIER   

КАНА  “TANGO”

КАНА  “STYLE”

* Капацитет: 2.5L / 1.1L чиста вода
* Лесно се помества във вратата на хладилника
* Капацитет на филтърния патрон до 350 литра
* Спестявате средства и време
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)

* Капацитет: 2.5L / 1.1L чиста вода
* Лесно се помества във вратата на хладилника
* Механичен таймер, отчитащ и броя ползватели
* Капацитет на филтърния патрон до 350 литра
* Спестявате средства и време
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)
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Код за поръчка:
В361 - цвят син
В362 - цвят зелен
В363 - цвят червен
В364 - цвят оранж
В365 - цвят виолетов

КАНА  “TWIST”

* Спестявате средства и време
* Капацитет: 4.0L / 1.6L чиста вода
* Капацитет на филтърния патрон до 350 литра
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)
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Код за поръчка:
В351 - цвят Нефрит (зелен)
В352 - цвят Ултрамарин (син)
В353 - цвят Янтар (оранж)
В354 - цвят Рубин (червен)
В355 - цвят Антрацит (черен)

* Капацитет: 4.2L / 2.2L чиста вода
* Механичен таймер, отчитащ срока на ползване
* Капацитет на филтърния патрон до 350 литра
* Спестявате средства и време
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)

КАНА  “GRAND NEO”

КАНИ за ВОДА - BARRIER

Код за поръчка:
В341 - цвят зелен
В342 - цвят черен
В343 - цвят син
В344 - цвят шам - фъстък

КАНА  “SMART”

* Капацитет: 3.4L / 1.5L чиста вода
* Механичен таймер, отчитащ брой ползватели
* Може да се използва преди да е филтрирано цялото количество вода
* Капацитет на филтърния патрон до 350 литра
* Спестявате средства и време
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)

Код за поръчка:
В346 - цвят шам - фъстък
В347 - цвят черен
В348 - цвят син

* Капацитет: 3.3L / 1.5L чиста вода
* Електронен LED индикатор за смяна на филтъра 
* Капацитет на филтърния патрон до 350 литра
* Сертифициран продукт по NSF (USA) и TUF (DE)

КАНА  “SMART LIGHT”



ФИЛТЪРНИ ПАТРОНИ за ВОДА - BARRIER   

Код за поръчка:
В50 - ПАТРОН №4 - Стандарт х1

Код за поръчка:
В52 - ПАТРОН №6 - Твърда вода х1

Код за поръчка::
В53 - ПАТРОН №7 - Желязо х1

Код за поръчка:
В54 - ПАТРОН №4 - Стандарт х2
В55 - ПАТРОН №6 - Твърда вода х2

Код за поръчка:
В51 - ПАТРОН МИНЕРАЛ х1

ИКОНОМИЧЕН КОМПЛЕКТ от 2 и 3 филтърни патрона

Код за поръчка::
В58 - ПАТРОН - КОЛИЧКИ 

Код за поръчка::
В551  - ПАТРОН Твърда вода х3
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Код за поръчка::
В541- ПАТРОН Стандарт х3

Код за поръчка::
В57 - ПАТРОН - ФЕИ



Код за поръчка:
В61 - Комплект филтри EXPERT Standart (x3)
В62 - Комплект филтри EXPERT Hard (x3)
В63 - Комплект филтри EXPERT Complex (x3)  
В65 - Комплект филтри EXPERT Ultra (x3)

 ПРОТОЧЕН ФИЛТЪР за ВОДА - EXPERT    
Тристепенен проточен филтър от ново поколение с иновативна система за смяна на 

резервните филтри. Съвременна технология осигурява прецизно пречистване на 
водопроводната вода от пестициди, хлор, тежки метали, органични замърсители, 

механични примеси и други. Филтрираната вода е с отличен вкус и аромат.

Уникална технология на патроните - Smart Lock:
* Предотвратява саморазвиването на филтъра
* Шарнирна система за смяна на филтрите под ъгъл
* Ясна номерация на патроните - за спазване на 
последователността
* Ресурс до 10 000 литра чиста вода
* 100% защита от протичане
* Пълен комплект за монтаж
* Лесен монтаж под мивка
* Спестявате вода и средства

Код за поръчка:
В40 - Проточен филтър EXPERT Standart 
3 степенна филтрация, монтаж под мивка, до 10000L

В41 - Проточен филтър EXPERT Hard - твърда вода 
3 степенна филтрация, монтаж под мивка, до 10000L

Код за поръчка: 
В42 EXPERT SINGLE
В64 Филтър ЙОННООБМЕН за EXPERT SINGLE    Ресурс до 4 400 L

ПРОТОЧЕН ФИЛТЪР EXPERT SINGLE

Едностепенен проточен филтър от ново поколение 
със специална четирикомпонентна филтрираща смес.
Съвременна технология, която осигурява прецизно 
пречистване на водопроводната вода от пестициди, 
хлор, тежки метали, органични замърсители, механични 
примеси и други. Филтрираната вода е с отличен вкус и 
аромат.
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Код за поръчка:
В46 - Пречистващ модул (механика) ВМ 1/2’’ (5 мкр)

Код за поръчка:
В47 - Сменяем филтър за модул 
(механика) ВМ (5мкр)

 ЗАЩИТА за ПЕРАЛНИ и МИЯЛНИ МАШИНИ

Пет-степенен проточен филтър от ново поколение на основата на обратна осмоза.
Идеално решение за пречистване на градската водопроводна вода. Перфектно механично, 

химично и бактериално пречистване на водата (до 0,001 микрона).

ПРОТОЧЕН ФИЛТЪР за ВОДА - BARRIER OSMO 

Обратната осмоза е процес, който 
осигурява най-добро филтриране на 
питейната вода. Водата се прецежда 
през микроскопичните отвори (0.001 
микрона) на специална мембрана. Всички 
разтворени във водата вещества като 
соли, тежки метали, пестициди, вируси, 
бактерии, кал, пясък и други се изхвърлят. 
Системата изисква минимално налягане във 
водопровода от 3 атм.

• 5-степенна система от филтри
• 100% филтрация на водата
• Ресурс на филтърния комплект - 5000 
литра
• Пълна окомплектовка за лесен монтаж
• Допълнителен резервоар за чиста вода - за 
удобно и бързо наливане
     

Код за поръчка:
В44 - Система BARRIER ПРОФИ Осмо 100  - перфектна 
филтрация с обратна осмоза ,  ресурс до 5 000 L.

Код за поръчка: 
В45 - Комплект филтри за BARRIER ПРОФИ Осмо 100  
- пълен комплект 1, 2, 3, 4, 5 степен 
(ресурс 5 000 L)
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КАНИ за ВОДА - BWT Austria

Единствената филтърна кана за вода с патентована функция за обогатяване на 
водата с магнезий, благодарение на която водата се насища с магнезиеви йони 
по време на филтрацията. Филтрираната вода е с неутрално рН, по - високо 

качество, вкус и мекота. 

Консумирайки ежедневно вода, обогатена с магнезий, чрез филтъра BWT получавате 20% 
от дневната нужда на този ценен минерал. 
Препоръчителният дневен прием на магнезий е от решаващо значение за нашето тяло.
- Подобрява работата на мозъка
- Намалява риска от сърдечно-съдови заболявания
- Помага на белодробните мускули, на имунната ни система
- Магнезият е важен за нашата нервна система: намалява ефектите на стреса и подобрява 
качеството на съня
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Филтърните патрони  BWT Magnesium Мineralizer осигуряват 4 степенна филтрация:
- 1 степен - механично пречистване
- 2 степен  - намалява твърдостта на водата, премахва йоните на тежките метали, 
обогатява водата с магнезий
- 3 степен - отстранява хлор и други хлорни продукти и органични замърсители
- 4 степен - финна филтрация



КАНИ за ВОДА - BWT Austria КАНИ И ФИЛТЪРНИ ПАТРОНИ за ВОДА - BWT   

Код за поръчка:
В701- цвят Бял        В704- цвят Син
В702- цвят Боровинка        В705- цвят Манго
В703- цвят Зелен        В706- цвят Розов

Код за поръчка:
В731- Патрон BWT - ( х1) 
В732- Патрон BWT - ( х2)

- Обем на каната – 2,7 л.  /1,6 л. чиста вода/
- Система Eazy Fulling - възможност за наливане без сваляне на 
капака. Автоматично отваряне и затваряне на защитно капаче при 
пълнене с вода
- Здрава и удобна клапа за изливане на водата
- Конструкцията на каната предпазва от попадането на прах и нечиста 
вода при филтрираната вода, а също дава възможност да пиете вода 
без да чакате окончателната филтрация
- Easy Control - съвременен електронен индикатор - отчита 
едновременно броя на наливания на каната и дни на използване на 
филтърния патрон
- Модерен дизайн, ергономична дръжка
- Подходяща за съдомиялна машина
- Възможност за поставяне във вратата на хладилник
- Изработена от висококачествена пласмаса
- В комплект с каната е включен и филтърен патрон, който обогатява 
водата с магнезий
- Капацитет на пречистване на филтърния патрон - 120 литра

Кана Пингвин 
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Код за поръчка:
В734- Патрон BWT - ( х3+1)

Код за поръчка:
В733- Патрон BWT - ( х3)

Код за поръчка:
В709 - Кана за вода PENGUIN 
цвят Бял + 3 ПАТРОНА



АРОМАТИЗАТОРИ за КЛИМАТИК / ПРАХОСМУКАЧКА

Код за поръчка:
M01 - PERFUME

Код за поръчка:
M02 - ANTI-TABAC

Код за поръчка:
M03 - BOUQUET

Код за поръчка:
M04 - PINE

Код за поръчка:
M05 - BLUE RIVER

Код за поръчка:
M07 - GREEN APPLE

Код за поръчка:
M41 - PERFUME

Код за поръчка:
M42 - ANTI-TABAC

Код за поръчка:
M43 - BOUQUET

Код за поръчка:
M44 - PINE

Код за поръчка:
M45 - BLUE RIVER

Код за поръчка:
M47 - GREEN APPLE
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Код за поръчка: 

M740 - HOLIDAY VACANCES

Код за поръчка: 

M740 -CITRUS
Код за поръчка: 

M740 -MAUNTAIN AIR

Код за поръчка: 

M740 -EXOTIC BAMBOO
Код за поръчка: 

M740 -FLAX LAVENDER
Код за поръчка: 

M740 -FREESIA JASMINE

Код за поръчка: 

M740 -FRESH WATER
Код за поръчка: 

M740 - LAVENDER

Код за поръчка: 

M740 - PEACH LILY

Код за поръчка: 

M740 - MAGNOLIA

Код за поръчка: 

M740 - VANILLA

АРОМАТИЗАТОРИ  ALL WIC

Код за поръчка:
В 69 - Обезмирисител

ОБЕЗМИРИСИТЕЛ за ХЛАДИЛНИК
BARRIER



 АРОМАТИЗАТОРИ  DISCOVER

Код за поръчка:
M20 - ACAPULKO HEAT

Код за поръчка:
M19 - VANILLA 

Код за поръчка:
M18 - CASHMERE

Код за поръчка:
M17 - TUTTI FRUTTI

Код за поръчка:
M16 - WOODSY

Код за поръчка:
M15 - TROPICAL

Код за поръчка:
M14 - BABY

Код за поръчка:
M13 - KEWL

Код за поръчка:
M12 - SUNRISE

Код за поръчка:
M11 - RIVIERA

Код за поръчка:
M30 - МИНИ-АРОМАТИЗАТОР
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Код за поръчка:
M35 - ЕЛЕКТР. АРОМАТИЗАТОР 



Код за поръчка:
M37 - RUBY

Код за поръчка:
M38 - ELEGANT

Код за поръчка:
M39 - SCARLET

Код за поръчка:
M40 - ANTI-TOBACCO

Код за поръчка:
M34 - ORBIT

Код за поръчка:
M36 - IVORY

АРОМАТИЗАТОРИ  DISCOVER

Код за поръчка:
M25 - DIAMOND

Код за поръчка:
M26 - OCEAN

Код за поръчка:
M28 - GREAT

Код за поръчка:
M31 - SPRING

Код за поръчка:
M32 - LILAC

Код за поръчка:
M33 - DAYBREAK
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АРОМАТИЗАТОРИ  TROPICANA

Код за поръчка:
M737 - JASMINE

Код за поръчка:
M737 - OCEAN

Код за поръчка:
M737 - TUTTI FRUTTI

Код за поръчка:
M737 - LAVENDER

Код за поръчка:
M737 - LILAC

Код за поръчка:
M737 - ROSE

Код за поръчка:
M737 - ORCHID

Код за поръчка:
M737 - BAMBOO

Код за поръчка:
M737 - BUBBLES

Код за поръчка:
M737 - LILY-THE-VALLEY
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АРОМАТИЗАТОРИ SMART LINE 3 in 1, MAX

Код за поръчка:
M747 - DREAMS

Код за поръчка:
M748 - SUMMER

Код за поръчка:
M749 - COOL EFFECT

Код за поръчка:
M744 - ANTI-TABACCO

Код за поръчка:
M745 - SPRING

Код за поръчка:
M746 - CASHMERE

Код за поръчка:
M742 - TROPICAL

Код за поръчка:
M741 - ROSE

Код за поръчка:
M742 - BABY

Код за поръчка:
M743 - OCEAN
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Код за поръчка:
M751 - LIFE SCENTS

Код за поръчка:
M752 - CREATIONS


