
Zacht water, hard nodig
Ervaar de voordelen van zacht water

Voorkom 
kalkaanslag

Natuurlijk 
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Minder 
ergernis

Besparing

Comfort



AquaStar® waterontharder
Voorkomt kalkaanslag in uw gehele woning

Het probleem
Ons standaard leidingwater bevat in heel veel gebieden een hoge concentratie kalk.  

Kalk is een steensoort dat afkomstig is uit ons grondwater. Zodra de opgeloste kalk-

deeltjes opdrogen, wordt het een vaste stof. Deze kalk hecht zich dus muurvast in 

leidingen, op kranen, het aanrecht en op de verhitte onderdelen van uw huishoudelijke 

apparatuur (wasmachine, vaatwasser, CV-ketel, waterkoker enz.).

De oplossing
Wij leveren de oplossing voor uw kalk-probleem. De AquaStar® waterontharder zorgt

continu voor heerlijk zacht water in uw gehele woning: in uw keuken en badkamer, 

voor uw wasmachine, CV-ketel, vaatwasmachine en overige huishoudelijke apparatuur. 

De voordelen zijn legio!

AquaStar®, voor heerlijk zacht water in uw gehele woning!



In uw keuken
•	 Geen	kalkafzetting	op	uw	kranen,	spoelbak

 en aanrechtblad

•	 Kalkvrije	vaatwasmachine	(zouttoevoeging	niet		

 meer nodig)

•	 Geen	kalkaanslag	op	uw	servies	en	glaswerk

•	 Ontkalken	van	uw	stoomoven,	waterkoker	

 en koffiezetapparaat is niet meer nodig

CV-ketel
•	 Geen	ketelsteen	in	uw	boiler

•	 Besparing op energieverbruik

•	 Geen	kalkafzetting	in	uw	leidingen

Wasmachine
•	 Geen	kalkaanslag	op	uw	onderdelen

•	 Minder verbruik van waspoeder

•	 Zachtere was (geen wasverzachter meer nodig)

In uw badkamer
•	 Geen	kalkafzetting	op	uw	kranen,	douchekop,	

 douchescherm en tegels

•	 Schone badkuip

•	 Soepel draaiende kraanknoppen

•	 Zacht water, geeft een zachte huid

Nog meer voordeel:
•	 Besparing op uw uitgaven door minder verbruik 

 van energie, reinigingsmiddelen, (vaat)   

 wasmiddelen en huidverzorgingsproducten

•	 Langere levensduur van uw huishoudelijke 

 apparatuur

•	 Geen	aanschaf	van	ontkalkingsproducten

•	 Smaakvollere koffie en thee, zonder aanslag in 

 uw kopje

U bent het beste af met een AquaStar® waterontharder, omdat: 
•	 Deze	zeer	compact	is,	weinig	ruimte	inneemt	en	een	stijlvol	design	heeft.

•	 Deze	een	geïntegreerde	volautomatische	computerbesturing	heeft	en	wel	tot	80%	voordeliger

 is in zout- en spoelwaterverbruik.

•	 U	10	jaar	volledige	garantie	heeft	op	voorrijden,	arbeid	en	onderdelen	(binnen	Nederland).

•	 Deze	vakkundig	geplaatst	en	onderhouden	wordt	door	onze	eigen	monteurs.

•	 U	profiteert	van	20	jaar	ervaring	in	waterbehandeling.

•	 U	jaarlijks	wordt	benaderd	voor	een	onderhoudsbeurt	aan	de	waterontharder,	inclusief	desinfectie	

	 en	gratis	50	kg	zout.	

•	 U	een	topkwaliteit	waterontharder	aanschaft	voor	een	gunstige	prijs.	

Het zachte water uit de AquaStar® waterontharder, zal u dagelijks blijven 
verrassen met de vele voordelen!

Met waterontharder  Zonder waterontharder



Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende en overtuigende demonstratie en 
model- en plaatsingsadvies bij u thuis. 

Natuurlijk zacht, natuurlijk helder, 
             natuurlijk een AquaStar®!

Modellen S-1000 S-1800 B-1000 ES B-1800 ES

Max. uitwisselingscapaciteit* 4 m³ 7 m³ 4 m³ 7 m³

Eco. uitwisselingscapaciteit** 2 m³ 3,5 m³ 2 m³ 3,5 m³

Harsinhoud (liter) 10 18 10 18

Zoutinhoud (kilogram) 30 75 20 50

Normaal debiet (liter/uur) 2000 2000 2000 2000

Computer- volumegestuurd Ja Ja Ja Ja

Bypass Ja Ja Ja Ja

Resthardheid Ja Ja Ja Ja

Hoogte (cm) 57,5 103 65 110

Breedte x diepte (cm) 33 x 47 33 x 47 22 x 45 22 x 45 

Aansluiting leiding (mm) 22 22 22 22

*   Maximale uitwisselingscapaciteit bij een hardheidsverlaging van 10 °dH. 

** Economische uitwisselingscapaciteit bij een hardheidsverlaging van 10 °dH. 

Voor algemeen gebruik wordt uw waterontharder ingesteld op circa 3 °dH. 

Totale ontharding is op uw verzoek mogelijk.
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(volume en/of tijdgestuurd)
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Bypass

Bovenverdeler

Harscilinder

Kunsthars

Onderverdeler

Stijgbuis

Schuifdeksel zoutreservoir*

Zoutreservoir

Zouttabletten

Pekelwater

Pekelwater zuigbuis

Afvoerslang

Vlotterbuis

Vlotter

Terugloopbeveiliging

Afvoer

Kunststof PPI leidingen

Adapter	(12	volt)

Waterleiding

*	Alleen	bij	S-1000/S-1800	model
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