
W A T E R O N T H A R D E R S



Tijdens onze tijd op deze planeet, is er één 
onmiskenbaar feit: we hebben allemaal water 
nodig. Het behoeft geen betoog dat wij de 
beschermers van ons water zijn en er met zorg 
mee omgaan. Niet alleen voor onze eigen 
gezondheid, maar ook voor de natuur.

Alleen het beste voor beide      
u en het milieu.

Water is essentieel voor het leven. In feite bestaat uw lichaam 
voornamelijk uit water. Ongeveer om de 7 weken wordt dat water 
ververst, meestal met wat u drinkt. Elke dag, onder normale 
omstandigheden, verliest een gemiddelde volwassen van nature 2,5 
tot 3 liter water. Dat water moet vervangen worden. Een persoon 
kan 40 dagen zonder voedsel leven, maar zal niet meer dan 2 of 3 
dagen overleven zonder water. Daarom is het zo belangrijk om 
goed te hydrateren. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan! De goed te hydrateren. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan! De 
samenstelling van water verschilt van stad tot stad, wat betekent dat 
kraanwater verschilt van de ene plaats ten opzichte van de andere 
en kan onzuiverheden bevatten die onaangename effecten hebben. 
Water kan bijvoorbeeld calcium en magnesium bevatten, deze 
maken het water ‘hard’ en kan agressieve kalkaanslag veroorzaken 
in water verbruikende apparaten en op de tegels van uw badkamer. 
Hard water is ook eHard water is ook erg onaangenaam voor je huid en haar. Calcium 
dat zich ophoopt in uw haar kan het verzwaren en doen uitdrogen 
waardoor het er futloos uit kan gaan zien.

Investeer in een waterontharder, en tel uit uw winst!         
                             
Waterontharders zijn in Nederland populairder dan ooit. Mensen Waterontharders zijn in Nederland populairder dan ooit. Mensen 
worden zich bewuster van  duurzame investeringen. Een 
waterontharder is een goed voorbeeld waarom een duurzame 
investering geld op kan leveren. Met kalkvrij water ervaart u niet 
alleen comfort maar ook zult u besparen op uw energierekening en 
draagt u tevens bij aan een duurzame leefomgeving. De aanschaf   
van een waterontharder is een slimme investering, uw besparing    
kan oplopen tot wel € 650,00 per jaar. kan oplopen tot wel € 650,00 per jaar. 



Geniet van zacht water



SLIMLINE CABINET

(1) De software van de besturing rekent met het gemiddelde verbruik 
van de afgelopen 7 dagen +10% en berekent elke dag of er voldoende 
capaciteit is voor de volgende dag. Is dit niet het geval dan wordt er in 
dezelfde nacht geregenereerd. De capaciteit die tijdens de regeneratie 
over is wordt niet uitgespoelt, daarmee bespaart u op de kosten van 
zout en spoelwater     
     
(2) Deze extra spoeling geeft u 3 voordelen: 1. Eventueel overtollig (2) Deze extra spoeling geeft u 3 voordelen: 1. Eventueel overtollig 
natriumchloride komt niet in uw kookkraan terecht. 2. Het harsbed 
wordt opgeschud waardoor bacteriën nauwelijks de kans krijgen zich 
te ontwikkelen. 3. Voorkomt dat lucht, wat tijdens regeneratie kan 
ontstaan, in uw leidingwerk tercht komt.     

De Slimline waterontharders zijn er in diverse uitvoeringen          
                                   
Welke waterontharder het best bij uw situatie past hangt af van de plek 
waar de waterontharder moet worden geplaatst maar ook van de gewenste 
of benodigde capaciteit.                         
                                  
Wij helpen u graag de juiste keuze te maken



SLIMLINE BI-BLOCK

Zowel de Cabinet als de Bi-Block uitvoering zijn standaard voorzien van      
                            
• Kunststof bypass, met ingebouwde mengkraan  
• Spanningstransformator, 230-24V 
• 3/4 BSP mannelijke in / uit aansluitset 
• 3 mtr versterkte afvoerslang met 2 klemmen 
• Luchtslot met dubbele afvoeraansluiting. 



Waarom een Slimline waterontharder



De voordelen van zacht water

Dat hard water kalkaanslag veroorzaakt is bekend. De 
nadelige effecten hiervan zijn zichtbaar in uw hele huis. 
Iedereen weet dat kalkaanslag in leidingen en apparatuur kan 
leiden tot een verminderde waterstroom en uiteindelijk zelfs 
tot vroegtijdige vervanging van apparatuur. Met een 
waterontharder ervaart u de voordelen van zacht water.

                
-- Zacht water voorkomt kalkaanslag op de warmtewisselaars   
 van uw huishoudelijke apparaten. Het rendement van uw   
 apparatuur blijft dus optimaal benut. Dit draagt bij aan de   
 verlaging van uw energieverbruik en dus aan een lagere    
 energierekening. Goed voor uw portemonnee en ons     
 milieu.                         
-  Langere levensduur van al uw water verbruikende       
 apparaten apparaten
- Minder kalkaanslag betekent makkelijker schoonmaken. U   
 houdt tijd over voor dingen die er toe doen.
- Snelle terugverdientijd. De gemiddelde terugverdientijd    
 bedraagt 3 tot 5 jaar.                  
- Zacht water is goed voor uw huid en haar. U heeft minder   
 verzorgende middelen nodig. Bijkomend voordeel is dat u   
 hierdoor tevens het milieu minder belast.
- Rendement van uw investering is vele malen hoger dan de   
 rente op de bank.
-- Waardestijging van uw woning.              
-  Tot wel 60% reductie op al uw was- en            
 schoonmaakmiddelen.
-- Een waterontharder is goed voor het milieu.        
-  Voorkomst verstoppingen door kalk van uw waterleidingen   
 waarmee eventueel vroegtijdige vervanging kan worden    
 voorkomen.                       
                             
Verhoog de efficiëntie van uw huishoudelijke apparatuur, 
verminder het gebruik van zeep en synthetische  
wasmiddelen, vereenvoudigt het schoonmaken en dit alles wasmiddelen, vereenvoudigt het schoonmaken en dit alles 
met één apparaat!                     

          
  INSTALLEER EEN WATERONTHARDER EN DOE HET     
          VANDAAG NOG! 
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