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A FuturoLife faz parte da Acquarobot a Culligan Company, fundado 
em 2003, resultado do espírito empreendedor de um jovem 
empresário, contando ao seu dispor de uma equipa dinâmica e 
apostada em elevar os padrões de con�ança e de qualidade ao 
cliente! Estamos vocacionada para o domínio das águas. 

Dedicamo-nos às áreas de Água, Casa e Saúde, privilegiando a busca 
de soluções para as necessidades do cliente!

A FuturoLife é uma empresa especialista em todos os tipos de 
tratamentos de água por puri�cação e �ltração, oferecendo soluções 
de�nitivas aos clientes através de uma linha completa de produtos, 
tecnologias e serviços especializados. 

O corpo técnico da FuturoLife dispõe assim de larga experiência, de 
forma a assegurar a �abilidade das soluções que apresenta, tendo 
sempre por base equipamentos de última geração!

Existimos para tratar e cuidar da sua água! Queremos �delizar todos 
os nossos clientes. E para isso escutamos, estudamos as suas 
necessidades e agimos para criar valores.
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Na Ionfilter somos como a água. Transparente, forte e adaptável às 
constantes mudanças do nosso ambiente.
Faz mais de 25 anos , a projetar, fabricar e vender equipamentos de 
tratamento de águas, temos uma ampla gama de produtos para 
produzir água de alta qualidade com soluções integrais, incluindo 
filtração, micro e ultrafiltração, osmose, descalcificação, 
desnitrificação, cloração, desinfeção, fontes de água, torneiras de 
cozinha para residências e empresas.
E completamos nosso catálogo com produtos domés�cos projetados 
para facilitar a vida das pessoas.

PARCEIRO

A IonFilter é como a água. Transparente, forte e adaptável às constantes 
mudanças do nosso ambiente.

Faz mais de 25 anos, a projectar, fabricar e vender equipamentos de 
tratamento de águas. Temos uma ampla gama de produtos para produzir 
água de alta qualidade com soluções integrais, incluindo �ltração, micro e 
ultra�ltração, osmose, descalci�cação, desnitri�cação, cloração, desinfecção, 
fontes de água e torneiras de cozinha para residências e empresas.



A marca NSF é a sua garantia de que o produto foi testado por uma das 
organizações de certificação independentes mais respeitadas existentes hoje.
É avaliado pelos consumidores, fabricantes, retalhistas e agências reguladoras em 
todo o mundo.
A marca de certificação NSF em um produto significa que o produto está em 
conformidade com todos os requisitos padrão.
A NSF realiza inspeções periódicas sem aviso prévio e testes de produtos para 
verificar se o produto continua a cumprir o padrão.
A marca também fornece:
Evidência do compromisso da empresa em relação à qualidade, conformidade e 
segurança.
Apoio por uma equipe de profissionais dedicados à saúde pública e segurança 
operando em mais de 170 países ao redor do mundo

Organização de Saúde Pública e Segurança

Ionfilter (B-60326279),
é um membro
da Associação de 
Qualidade da Água

Certificado No. 34/5200/14/0712
O sistema de qualidade da Ionfilter 
(B-60326279) é certificado e está 
em conformidade com a norma 
UNE-ISO-9001: 2015.
Esta certificação está de acordo 
com a comercialização de 
equipamentos para tratamento de 
água e electrodomésticos, bem 
como a concepção e entrega de 
treinamentoIonfilter (B-60326279) é um membro da 

Aqua España, pertencente à Aqua Europa 
(Federação das Associações Nacionais 
Europeias)

Certificados CERTIFICADOS



15 ANOS DE EXPERIÊNCIA, SINONIMO DE SOLIDEZ E SEGURANÇA

Excelência na Qualidade da água  tem um nome!

O Grupo AcquaRobot fundado em 2003, desenvolve diversas soluções de 
o�mização e purificação de água para todas as necessidades do mercado, 
sejam elas domés�cas, comerciais ou industriais. O crescimento do grupo 
trouxe parceiros a nível nacional, tornando-nos no maior e melhor grupo na 
área trabalhada.
O nosso principal objec�vo é sempre compreender as necessidades dos 
nossos clientes. Assim, iremos fornecer-lhes os produtos e serviços que 
possam ir ao encontro das suas necessidades. 
Querendo sempre a�ngir o patamar de excelência, dispomos de uma 
equipa altamente qualificada e competente, bem como, os métodos e 
tecnologias mais sofis�cados. Apostamos em quem trabalha connosco para 
poder dar o seu melhor a quem confia em nós. 
Seguimos o lema: “clientes para a vida”.
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
DA ACQUAROBOT A CULLIGAN 
COMPANY

A EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DA ÁGUA TEM UM NOME

A AcquaRobot a Culligan Company fundada em 2003, desenvolve 
diversas soluções de optimização e puri�cação de água para todas as 
necessidades do mercado, sejam elas domésticas, comerciais ou 
industriais. O crescimento do grupo trouxe parceiros a nível nacional, 
tornando-nos no maior e melhor grupo na área trabalhada.

O nosso principal objectivo é sempre compreender as necessidades 
dos nossos clientes. Assim, iremos fornecer-lhes os produtos e 
serviços que possam ir ao encontro das suas necessidades.

Querendo sempre atingir o patamar de excelência, dispomos de 
uma equipa altamente quali�cada e competente, bem como, os 
métodos e tecnologias mais so�sticados. Apostamos em quem 
trabalha connosco para poder dar o seu melhor a quem con�a em 
nós. Seguimos o lema: “clientes para a vida”.



ÁGUA NATURAL, FRESCA E COM GÁS

Oferecemos um serviço completo, instalação por uma equipa de 
profissionais com mais de 18 anos de experiência, serviço de 
manutenção e higienização e apoio técnico gratuito.

Pack completo com garrafas de vidro com um desing moderno e
personalizadas com a sua marca, com cesto próprio para a 
máquina de lavar.

Soluções domésticas e empresariais para o tratamento da água 
com o objectivo de remover substâncias indesejáveis, ou 
microorganismos patogénicos, tornando-a com uma elevada 
qualidade para o consumo humano.

O conceito de água

RESTAURANTE 
OXALÁ

O CONCEITO DA ÁGUA ACQUAROBOT
É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA TODAS 
AS SUAS NECESSIDADES DE ÁGUA.



O conceito de água
KM ZERO
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RESTAURANTE 

SOLAR DOS PRESUNTOS - LISBOA 



RESTAURANTE 

NÓMADA - AVENIDAS NOVAS - LISBOA



RESTAURANTE 

ATIRA-TE AO RIO - MARGEM SUL



EQUIPAMENTOS

DISPENSADORES DE MESA
EM AÇO-VIDRO ELECTRÓNICO

COLUMBIA HF 30 E TOP

HGL 45 E TOP HGL 70 E TOP



KIT OSMOSE HORECA 500L
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EQUIPAMENTOS

HGL 45 E TOP
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EQUIPAMENTOS

HGL 70 E TOP
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Cesto para
máquina de lavar

Sistema



IMAGINE UM MUNDO
ONDE BEBER ÁGUA NÃO GERA RESÍDUOS



ÁGUA DE QUALIDADE PREMIUM
SEM USO DE PLÁSTICOS. SUSTENTÁVEL.

A FuturoLife apresenta-lhe as melhores propostas para o seu tipo de 
negócio. Descobrimos as suas necessidades e personalizamos os nossos 

produtos de forma a entregar ao cliente �nal a melhor água, mais saudável 
e que cumpra todos os requisitos de qualidade, mas também com uma 

excelência e requinte únicos.

O plástico é reduzido, a sua pegada ecológica diminui e conseguirá 
também diminuir custos relacionados com intermediários. Tenha água 

fresca, natural e com gás, o tempo inteiro, sem necessidade de stock ou de 
armazenar as garrafas de plásticos, podendo as mesmas acabarem

por perder a qualidade.

PERSONALIZADAS
COM A SUA IMAGEM



GARRAFAS PERSONALIZADAS

Minuit 50/35cl Madison 70/50cl

Vertex 70cl Brooklyn 75cl



GARRAFAS PERSONALIZADAS



CONDIÇÕES DO SERVIÇO

. Tratamento de água osmose inversa com lâmpada UV;
. 6 etapas de tratamento;

. Regulador de gás;
. Cesto próprio para máquina de lavar loiça. 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Instalação e todo o material de pichelaria inerente à obra - incluído.

GARANTIA E CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO

De salientar que os equipamentos fornecidos pela Futurolife,
dispõem de uma assistência técnica gratuita e vitalícia para 

mão-de-obra e deslocação.
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