KELEBIHAN MENGGUNAKAN BLEU

KEMURNIAN
AIR UNTUK
KELUARGA

Air adalah sumber kehidupan.
Kemurniannya sangat mempengaruhi
kesehatan keluarga Anda. Untuk itu,
rangkaian produk Bleu hadir sebagai
filter air premium untuk
mengembalikan kemurnian air di setiap
sudut rumah demi kesehatan
orang-orang tercinta.

Pure Water, Bleu Water

Dirancang
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permasalahan air

Hotline
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Gratis
Pengetesan air
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WAT E R F O R L I F E

PERMASALAHAN UMUM PADA AIR

MENGAPA
PERLU
MEMFILTER
AIR ?

Sedimen
Adanya endapan dari pasir, karat,
dan lumut dalam air

Air Sadah
Air sadah merupakan air dengan kandungan
kalsium dan magnesium yang tinggi.
Kandungan tersebut menyebabkan deterjen
yang sulit berbusa dan pembentukan kerak
pada pemipaan serta peralatan rumah tangga

Tekanan Air Kecil
Dapat disebabkan karena karat yang
memperberat kerja pompa dan
menyumbat pemipaan

Sumber Air Olahan

Save money on
utilities since most
appliances operate
more efficiently

Air yang didistribusikan oleh instansi
pengolahan belum tentu bebas kontaminan.
Pipa distribusi yang terpasang puluhan tahun
rawan tercemar kandungan berbahaya
seperti karat, aluminium, timbal dan lainnya.
Jika tidak difilter, kontaminan pada air
tersebut dapat menimbulkan masalah

Remove laundry
stains better even
when washed in
colder temperatures

Use 50% less laundry
and dishwashing
detergents for the
same great clean

kesehatan.

Prevents unsightly
yellow staining when
cleaning from iron &
manganese

Suplai Air Tanah
Kontaminan yang secara alami terkandung

Disebabkan oleh kandungan besi dan mangan
yang tinggi pada air. Jika kandungan tersebut
dimakan bakteri, akan menimbulkan endapan
yang dapat menyumbat pipa

dalam air tanah sangat memengaruhi kualitas
air. Kandungan kontaminan seperti kalsium,
besi, mangan dan kapur yang berlebih dapat
menyebabkan kerak, karat dan masalah
kesehatan jika terminum.
Selain itu, dapat menimbulkan bau besi dan
rasa tidak enak pada air serta menimbulkan
noda yang sulit dibersihkan pada wastafel dan
lantai kamar mandi Anda.

Noda Hitam & Noda Merah

Prevents staining
and rust buildup
in water system

Aroma Tak Sedap
Kandungan klorin dan sulfur pada air menimbulkan
aroma dan rasa tidak enak pada air

FRP SPECIALTY FILTRATION

SISTEM
PENYARINGAN
UNTUK
KONTAMINAN
YANG SPESIFIK
Tidak semua air itu murni, bersih dan sehat. Beragam
masalah muncul, baik yang terlihat maupun yang tak
terlihat seperti kimia berbahaya pada air, warna
keruh, hingga bau dan rasa tidak sedap pada air.
The Bleu Series, dirancang khusus untuk menyaring
kotoran, kimia berbahaya dan mengurangi bau serta rasa
pada air. Cocok sebagai penyaring kontaminan air, dirumah
maupun industri kecil.

• Hemat biaya perawatan peralatan rumah tangga

SOFT SERIES
WATER SOFTENER FILTER
Rangkaian The Bleu Soft Series
bertugas untuk mengubah air
sadah menjadi air lunak dengan
mengurangi kandungan mineral
seperti kalsium dan magnesium
yang berlebih melalui sebuah
proses pertukaran ion.

PURE SERIES
IRON REMOVAL FILTER
Dirancang untuk menghilangkan
kandungan besi dan mangan yang
tinggi pada air Anda. Bleu Pure
series mengurangi kadar besi,
mangan, dan hydrogen sulphide
dalam air melalui proses oksidasi
kimia menggunakan klorin.

• Telah teruji sebagai sistem penyaring air berkualitas

CLEAR SERIES

• Harga media filter yang terjangkau namun tahan lama

TASTE & ODOUR REMOVAL

• Mudah dibersihkan dan dirawat
• Bebas sumbatan

Butiran karbon aktif yang solid
dirancang untuk mengurangi
kontaminan berbahaya seperti
klorin yang menyebabkan bau dan
rasa tidak enak pada air. Juga,
dapat mengurangi pestisida,
herbisida dan kimia organik lainnya.
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WHOLE HOUSE FILTRATION

PILIHAN KARTRID

FB10

10

Inch

FILTER
AIR

POLYSPUN SEDIMENT CARTRIDGE - PP
Menyaring sedimen halus, karat, garam, pasir, dan lumut
Terbuat dari polipropilena murni, kartrid ini memiliki
kemampuan yang sangat efektif untuk menyaring partikel
seperti pasir, lumut, karat dan lainnya. Tahan terhadap
serangan bakteri dan kimia

PRAKTIS DAN EKONOMIS
Nikmati air murni di setiap sudut rumah.
Dengan ukuran yang ekonomis dan praktis saat
pemasangan, filter air Bleu 10 inch

CARBON BLOCK CARTRIDGE - CTO
Mengurangi rasa, bau, klorin, zat organic serta kontaminan lainnya

diperuntukkan untuk Anda yang ingin
memastikan kembali bahwa air rumah Anda
benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya.
Terutama jika digunakan untuk mencuci buah,

Kartrid berisi karbon aktif yang terbuat dari bitumen berkualitas
tinggi. Sangat efektif untuk mengurangi rasa & bau tidak enak, zat
organik, klorin, serta kontaminan lainnya yang tidak diinginkan

sayur dan bahan makanan lainnya.

Fitur

• Tabung transparan. Memudahkan
pemantauan kondisi kartrid filter
• Mengurangi klorin, rasa, bau, sedimen dan
kontaminan berbahaya lainnya

CATION EXCHANGE RESIN CARTRIDGE - ION

• Pemasangan praktis, minim perawatan dan
penggantian kartrid sangat mudah

Kartrid yang terbuat dari butiran resin yang mampu

• Material tersertifikasi Food Grade dan
NSF/ANSI

Mengurangi kandungan magnesium & Kalsium pada air sadah

mengurangi kadar kalsium dan magnesium pada air
tanpa menghilangkan mineral baik yang dibutuhkan
oleh tubuh melalui air minum.

WHOLE HOUSE FILTRATION

PILIHAN KARTRID

FB20

20
Inch

FILTER
AIR

POLYSPUN SEDIMENT CARTRIDGE - PP
Menyaring sedimen halus, karat, garam, pasir, dan lumut
Terbuat dari polipropilena murni, kartrid ini memiliki
kemampuan yang sangat efektif untuk menyaring partikel
seperti pasir, lumpur, karat dan lainnya. Tahan terhadap
serangan bakteri dan kimia

PRAKTIS DAN EKONOMIS
Dipasang setelah tahap filtrasi pertama
penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch

CARBON BLOCK CARTRIDGE - CTO
Mengurangi rasa, bau, klorin, serta kontaminan lainnya

memastikan kembali bahwa air Anda
benar-benar bebas dari kontaminan
berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut
rumah Anda sehat dan aman digunakan.

Kartrid terbuat dari karbon aktif berkualitas tinggi, kartrid ini
sangat efektif untuk mengurangi rasa & bau tidak enak, klorin,
dan kontaminan lainnya yang tidak diinginkan.

Fitur

• Laju aliran tinggi dan kapasitas besar untuk
memenuhi seluruh kebutuhan rumah.
• Mengurangi klorin, rasa, bau, sedimen dan
kontaminan berbahaya lainnya

CATION EXCHANGE RESIN CARTRIDGE - ION

• -Pemasangan praktis, minim perawatan dan
penggantian kartrid sangat mudah.

Karbon aktif berbentuk butiran yang terbuat dari batok kelapa dan

• Material tersertifikasi Food Grade dan
NSF/ANSI

Mengurangi rasa, bau, klorin, zat organic serta kontaminan lainnya

memiliki iodine, atau kemampuan penyerapan kontaminan yang
tinggi. Aroma kelapa yang berasal dari batok kelapa menjadikan
air terasa lebih segar.

SPECIALTY FILTRATION

PENYARING KADAR BESI DAN MANGAN PADA AIR
FB35-SND

PURE
SERIES

SOLUSI UNTUK AIR
YANG LEBIH
BERSIH & SEGAR

Kadar besi dan mangan yang tinggi pada

Bersih-bersih Lebih Mudah

Bahan Makanan Terasa Lebih Segar

air Anda, jika dibiarkan, akan menimbulkan

Katakan selamat tinggal pada noda kuning,
cokelat dan kemerahan yang terdapat pada
bak mandi, wastafel, dan lantai Anda. The
Bleu Pure series menjadikan kegiatan
bersih-bersih Andah lebih mudah.

Menggunakan air dengan kandungan besi yang
tinggi untuk mencuci dan mengolah bahan
makanan, dapat meninggalkan rasa dan bau besi
pada makanan tersebut. The Bleu Pure Series
mengurangi kadar besi pada air. Menjadikan rasa
makanan yang lebih enak dan manggugah selera.

Pure Series mampu mengurangi kadar besi

Hemat Energi Dan Biaya

Tidak Menyaring Mineral Baik

dan mangan diatas 28ppm. Menjadikan air

Kandungan besi dan mangan yang bersifat
korosif dapat menyumbat pemipaan dan
membuat kinerja pompa, pemanas air,
serta pelunak air lebih berat. The Bleu Pure
Series mengurangi kadar besi dan mangan
sehingga membantu Anda menghemat
biaya perbaikan peralatan rumah tangga

Berkat komposisi kimia dan struktur karbon
aktifnya, The Bleu Clear Series hanya menarik
dan menyerap mineral jahat dan memberi jalan
kepada mineral baik untuk tetap ada dalam air.
Sehingga air tetap aman dan sehat.

karat dan endapan yang dapat menyumbat
pemipaan, pompa dan keran.
Melalui proses oksidasi kimia menggunakan
klorin dalam tabung klorinator, yang
kemudian disaring kembali dalam tabung
filter berisi manganese dioxide, The Bleu

Anda bebas kontaminan dan pemipaan
rumah Anda lebih lancar.
Fitur

• Mencegah karat pada perabotan dan pemipaan
• Tidak membutuhkan komponen tambahan
pada saat pemasangan

PURE MANGANESE DIOXIDE

• Bilas otomatis
• Housing terbuat dari serat kaca yang
tersertifikasi NSF
• Resin penukar kation tersertifikasi NSF

Manganese Dioxide dalam The Bleu Pure Series merupakan
material berupa butiran solid yang ditambang secara alami
dan memiliki tingkat kemurnian tinggi hingga 80%.
Membuat penyaringan serta aliran air yang lebih tinggi.
Tahan jauh lebih lama dan tak memerlukan tambahan kimia
berbahaya dalam proses regenersinya.

SPECIALTY FILTRATION

PELUNAK AIR SERBAGUNA
FB35-ION

SOFT
SERIES

Pernah mendapati kerak membandel pada
peralatan dapur dan lantai kamar mandi?

LEBIH HEMAT
DENGAN AIR LUNAK
SETIAP HARI
Hemat Energi
& Biaya Perawatan

Kamar Mandi Bersih
& Berkilau

Itu tandanya kadar kapur dan kalsium pada
air Anda berlebih atau disebut air sadah.
Akhiri masalah tersebut dengan
mengubahnya menjadi air lunak
menggunakan rangkaian The Bleu Soft

Dengan air lunak, Anda tak perlu lagi
membuang tenaga dan waktu ekstra
untuk membersihkan kerak membandel
yang menyumbat pemipaan dan
peralatan rumah tangga. Menjadikan Bleu
Soft Series sebagai solusi Hemat Energi.

Air lunak memiliki kadar kalsium dan kapur
yang rendah sehingga dapat mencegah kerak
pada keramik kamar mandi Anda. Bleu Soft
Series menjanjikan kamar mandi yang lebih
bersih dan berkilau tanpa pembersihan ekstra.

Series. Dengan air lunak, Anda tak perlu
menggunakan banyak air untuk membilas
cucian. Juga, menjadikan rambut dan kulit
lebih lembut, pakaian tidak kusam, hemat air
dan hemat biaya bersih-bersih.
Fitur

• Tidak membutuhkan pemasangan
komponen tambahan

Pakaian Lembut
& Tidak Kusam
Tahukah bahwa air sadah menurunkan
kualitas bahan dan menjadikan pakaian
kesukaan Anda kusam? Mengubah air
sadah menjadi air lunak dengan Bleu Soft
series menjadi solusi untuk pakaian yang
lebih cerah dan lembut.

Hemat Deterjen
& Hemat Air
Menggunakan air lunak untuk mencuci
pakaian sangat memudahkan hidup Anda.
Dengan air lunak, cucian cepat berbusa dan
mudah dibilas. Hemat pemakaian deterjen
dan air hingga 50%.

• Bilas otomatis

RESIN KATION

• Housing terbuat dari serat kaca yang
tersertifikasi NSF

Berupa manik-manik yang terbuat dari polimer organik

• Resin penukar kation tersertifikasi NSF

besar. Membuat penyerapan mineral lebih efektif dan

• Terdapat pelampung untuk mencegah air
meluap
• Siklus regenerasi dapat diatur sesuai waktu
dan volume

berpori dengan kapasitas pertukaran ion yang lebih
memperpanjang umur regenerasi.

SPECIALTY FILTRATION

PENYARING KLORIN, WARNA, DAN RASA PADA AIR
FT35-CAR

CLEAR
SERIES

SOLUSI UNTUK
AIR YANG LEBIH
BERSIH & SEGAR

Air Anda mungkin terlihat bersih, namun

Menghilangkan Bau

Memperbaiki Rasa Pada Air

belum tentu sehat. Banyak kontaminan

Bau menyengat yang disebabkan
penggunaan Klorin pada air dapat
diserap dengan baik oleh activated
carbon dalam The Bleu ClearSeries.

The Bleu Clear Series mampu memperbaiki
rasa tidak enak akibat penggunaan klorin.
Menjadikan air dirumah Anda lebih segar.

mengurangi kadar klorin, menghilangkan

Udara Bersih Bagi Keluarga Anda

Air Lebih Aman Digunakan

bau dan memperbaiki rasa pada air.

Klorin menghasilkan polutan yang disebut
kloroform, yang akan menguap saat
dipanaskan. Paparan kloroform dapat
menyebabkan masalah kesehatan. The Bleu
Clear Series merupakan solusi untuk
menyerap residu klorin agar udara dirumah
Anda bebas dari polutan berbahaya.

Penggunaan Klorin meninggalkan residu
kimia yang dapat membuat kulit Anda
kering. Dengan karbon aktif berdaya
serap tinggi, The Bleu Clear series efektif
menyerap residu kimia seperti klorin,
pestisida dan herbisida agar air lebih
aman untuk digunakan.

yang tak kasat mata seperti residu kimia
akibat penggunaan klorin yang dapat
membuat kulit Anda kering.
The Bleu Clear Series yang terbuat dari
karbon aktif berdaya serap tinggi, efektif

Menjadikan air Anda sehat dan bebas dari
kontaminan organik maupun kimia agar
aman ketika digunakan.
Fitur

• Mengurangi kandungan kimia seperti klorin,
pestisida, herbisida hingga 90%
• Iodine lebih tinggi untuk penyerapan residu
kimia yang lebih baik
• Masa pakai media lebih lama
• Mengurangi rasa, bau dan senyawa kimia
organik pada air
• Tidak membutuhkan pemasangan komponen
tambahan
• Bilas otomatis tanpa repot
• Tabung terbuat dari serat kaca tersertifikasi NSF

MEDIA KARBON MURNI
Butiran activated carbon bernilai iodine tinggi dirancang
khusus untuk memastikan kapasitas penyerapan senyawa
kimia yang lebih baik dengan ampas yang lebih sedikit.
Terbuat dari batubara bitumen yang memiliki daya serap
yang tinggi dan masa pakai lebih lama.

SPECIALTY FILTRATION

PANDUAN SISTEM PENYARINGAN
UNTUK SETIAP MASALAH AIR

SUMBER AIR SUMUR

SUMBER AIR PAM

FB-35-SND FB-35-CAR

FB-35-CAR FB-20-CTO

FB-10-GAC/
FB-10-CTO

FB-10-PP5

FB-35-SND/ FB-35-CAR/ FB-10-PP5
FB-35-ION FB-20-GAC

FB-10-CTO/
FB-10-PP5

FB-10-ION
FB-20-ION

FB-10-CTO/
FB-10-GAC

FB-20-PP5

FB-35-ION

FB-35-CAR FB-20-PP5

FB-10-ION/ FB-10-CTO/
FB-10-PP5 FB-10-ION/
FB-10-PP1

