Ontdek de voordelen van

zacht water

Wat is hard water?
Van nature kan zacht regenwater hard worden en voor kalkaanslag zorgen in uw huis.

Uw watervoorziening is afkomstig

Door de ondergrondse

Dit water komt dan uw huis binnen

van regenwater, dat van nature

stroom pikt het calcium- en

en vormt kalkaanslag.

zacht is als het uit de lucht valt.

magnesiummineralen op, waardoor
het hard wordt.

Hebt u hard water?
Indien u in een gebied met hard water woont, kan kalk schade veroorzaken in heel uw huis.

4milj
Belgische
huishoudens hebben
last van hard water.

Wist u
dat?

70

kg

kalk vloeit per jaar
doorheen de gemiddelde
gezinswoning.

70 kg kalk het equivalent is van 35
bakstenen die door uw leidingen ratelen.

Zeer hard water
Hard water
Zacht water

U hoeft ons niet op
ons woord te geloven!

Vraag een gratis hardheidstest via info@aquacare.be en test het zelf. Of surf naar
www.aquacare.be voor meer info over de hardheid van het water in uw gemeente.

Schade in uw woning door kalk
Kalk kan ongelooflijk veel schade berokkenen aan uw woning. Er is zichtbare en onzichtbare schade. Indien
u in een gebied met hard water woont, komen deze problemen u vast bekend voor:

de schade
die u kunt zien

... en de schade die u niet kunt zien

Wist u
dat?

Indien u hard water hebt, zit uw douchekop gemiddeld na 168 douchebeurten vol
kalk. Indien u twee keer per dag een douche neemt, merkt u een terugval van het
waterdebiet in minder dan drie maanden. En wanneer u een nieuwe douche hebt,
zal deze niet lang nieuw blijven!
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De voordelen van zacht
water in uw huis
Het gevecht tegen de kalk kunt u niet winnen. Het irriteert u elke dag en u kunt het tijdelijk wegschrobben,
maar het komt altijd terug. Beeld u eens in dat u steeds heerlijk zacht water hebt, dat niet tegen u vecht maar
met u samenwerkt om uw huis te verzorgen en te beschermen …

Minder uren
poetswerk
Een huis met zacht water is
een huis zonder kalk. Denk
aan al de tijd die u niet moet
spenderen aan poetsen en
hoe trots u zult zijn op uw
glanzend huis.

Bescherm en
verleng de
levensduur van
uw apparaten
Al uw apparaten die water
gebruiken, blijven kalkvrij
en werken efficiënter
wanneer er zacht water
doorheen stroomt.

Wist u
dat?

Een universiteitsstudie heeft aangetoond dat zacht water de tijd die men
spendeert aan poetsen met 10 werkdagen per jaar vermindert. U bent het
vast met ons eens dat u die tijd nuttiger kunt gebruiken.
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De voordelen van zacht
water voor u en uw gezin
Zeep en detergenten werken niet goed samen met hard water. Om een goed sopje te kunnen maken,
moet u veel meer gebruiken: dit is niet alleen duur, u ziet en voelt ook het effect. Zacht water creëert
een rijk, romig sopje met minder zeep of detergenten, en het is gemakkelijk afspoelbaar …

Uw wasgoed blijft als
nieuw.

Water dat zacht is voor
uw huid en uw haar.

Geen eczeem of
droge huid meer

Hebt u zich al eens afgevraagd
waarom uw handdoeken en uw was
hard en bros aanvoelen? Zoek het
niet te ver. De schuldige is hard water.

Wanneer u een dubbele hoeveelheid
zeep en shampoo gebruikt om het te
laten schuimen, kan dit een schadelijk
effect hebben op uw huid en uw haar.

Vele mensen met eczeem of een
droge huid hebben gemerkt dat
hun huid verbetert wanneer ze
een waterontharder installeren.

Indien u hard water hebt,
gebruikt u meer detergenten om
efficiënt te kunnen wassen. Uw
wasmachine krijgt het er niet
helemaal uitgespoeld, dus blijft
het in uw kleren hangen en maakt
ze hard en ruw.

De zeepresten die achterblijven op
uw huid laten de poriën dichtslibben
en kunnen de huid irriteren, waardoor
ze gaat jeuken en schilferig en droog
wordt. U geeft dan meer geld uit
aan crèmes en vochtinbrengende
producten om dit te compenseren.

Calcium- en
magnesiummineralen, die de
huid kunnen irriteren, worden
verwijderd. U hebt ook minder
zeep en detergenten nodig –
producten die eczeem vaak erger
maken.

Zacht water vormt een mooi
sopje en draagt ook zorg voor uw
wasgoed.

Zacht water geeft u een mooie
zachte huid en mooi zacht haar.

Zacht water kan zorgen voor een
minder droge huid.

Wist u
dat?
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De perfecte oplossing – een
Kinetico waterontharder
Niet-elektrische
slimme klep

Ontworpen voor
uw comfort

Onze gepatenteerde
slimme klep wordt
aangedreven door
water, dus de
elektriciteitsrekening gaat
niet omhoog en u moet
geen onhandige meters
instellen.

Geniet van zacht
water zonder veel
inspanningen met o.a.
het gemakkelijk te
openen magnetische
deksel en het
zoutvenster.

Dubbele
tanktechnologie

Eenvoudig bij
te vullen

Alleen een design met
dubbele tank zorgt voor
een continue voorraad
zacht water, de hele dag,
elke dag opnieuw.

Kinetico zoutblokken zijn
gemakkelijk te gebruiken
en bij te vullen. Ze zijn
verpakt in handige
stevige draagtasjes die
snel op te bergen zijn.

Ionenuitwisseling

Compact design

De meest efficiënte
methode voor het
verwijderen van calcium
en magnesium uit hard
water.

Een van de kleinste
waterontharders op
de markt – de Premier
Compact past zelfs in
de kleinste plekjes.

Een antwoord op al uw vragen.
Welk onderhoud heeft hij nodig? Aqua Belgica adviseert
om een jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door een
erkent bedrijf. Door uw toestel jaarlijks volledig te laten
controleren, zal uw toestel langer meegaan. Laat uw
toestel jaarlijks onderhouden door Aquacare en verleng
uw garantie tot 10 jaar!
Hoeveel zout verbruikt hij? Dit hangt af van de
gebruikte hoeveelheid water en hoe hard uw water is,
maar gemiddeld raden we één blok per persoon per
maand aan.
Hoeveel kost het zout? We raden u aan om zoutblokjes
te kopen bij uw erkende Kinetico dealer. Ze zitten in
handige draagtassen die u gemakkelijk kunt gebruiken
en wegbergen. Voor een gemiddeld gezin van vier
personen is de kostprijs ongeveer € 7 per maand.
Maakt een waterontharder veel lawaai? De Premier
waterontharders zijn voorzien van de 'QuietDrive'
technologie, waardoor ze fluisterstil functioneren.

Zal de waterdruk verminderen? Er zijn tal van
factoren in uw huis die een vermindering van
de druk kunnen veroorzaken. Maar een Kinetico
waterontharder werd speciaal ontworpen om het
debiet niet te beïnvloeden.
Hoe lang gaat mijn waterontharder mee?
Elke Kinetico waterontharder ondergaat strenge
kwaliteitscontroles voor hij de fabriek verlaat. Zo
bent u voor jaren verzekerd van een goede werking.
Sommige van onze waterontharders gaan zelfs
35 jaar mee!
Verwijdert hij kalk in mijn bestaande leidingen?
Dit gebeurt niet meteen, maar geleidelijk zal zacht
water de kalk verwijderen. Een waterontharder zou
een essentieel apparaat moeten zijn voor iedereen
die naar een nieuwe woning verhuist om alles er
zo goed als nieuw te blijven laten uitzien en te
laten werken.
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Een huishoudapparaat dat
zichzelf terugbetaalt!
Er zijn niet veel apparaten die zichzelf terugbetalen. Een Kinetico waterontharder wel. Door de
besparingen bij het gebruik van een Kinetico waterontharder verdient u de investering op korte tijd terug.

Geef minder uit aan huishoudproducten
15%

€ -17,67

100%

ENERGIEFACTUUR

€ -5,25

15%

VERZORGINGSPRODUCTEN

€ -9,75

50%
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GEMIDDELDE MAANDELIJKSE BESPARING

Fabrikanten van
wasmiddelen raden
ook aan om minder
detergenten te
gebruiken met
zacht water.
Bekijk uw
verpakking
goed bij een
volgende aankoop.
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€ -14,75

ONDERHOUD EN
VERVANGING VAN
KRANEN, LEIDINGEN
EN HUISHOUDTOESTELLEN

AR
A

KLEDIJ & WASGOED

Volgens onze schatting kunt u doorgaans meer dan € 17 per
maand besparen door minder uit te geven aan detergenten en
toiletartikelen, omdat u ze minder of helemaal niet meer nodig
hebt.
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BRON: GEBASEERD OP EEN STUDIE VAN AQUA BELGICA

Vermijd dure reparaties en energieverlies.
met
zacht water

hard water

met
zacht water

zacht water
Volgens een onderzoek van de
overheid kan 1,6 mm kalk de
energie-efficiëntie met 15 %
verminderen.

Wist u
dat?

€ 632 is de gemiddelde kostprijs
om de warmtewisselaar in een
gasketel te vervangen.

Behoud de oorspronkelijke
energieklasse van uw wasmachine,
ketel of warmwaterkring.

Het kost gemiddeld € 280 om een boiler te laten herstellen, terwijl een nieuwe boiler
tussen € 450 en € 1400 kost. Dat neemt een hele hap uit het budget, wacht dus niet
tot het te laat is – bescherm vandaag nog uw apparaten met zacht water.
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Waarom voor
Aquacare - Kinetico kiezen?
wereld nr. 1

de technologie

uitvinders
We hebben de nietelektrische klep met
dubbele tank 45 jaar
geleden uitgevonden en
zijn nog steeds marktleider.

kwaliteit &
betrouwbaarheid

in waterzuivering

gegarandeerd

Onze ingenieurs
ontwikkelen slimme
oplossingen voor 's werelds
waterproblemen.

We maken altijd
de efficiëntste en
betrouwbaarste
watersystemen.

niet-elektrische
technologie

We gebruiken de kinetische
energie van stromend
water om onze systemen
aan te drijven.

De Kinetico Premier Compact met e-max
technologie combineert maximale prestaties en ecoefficiëntie met een compact design voor het ultieme
comfort van zacht water.

Afmetingen
Afmetingen (b x l x h)

219 x 468 x 498 mm

Prestaties

Voor gezinnen met 1-3 badkamers
• Technologie met dubbele tank voor een

Minimumdebiet

0,25 l/min

Maximumpiekdebiet

41 l/min

Regeneratie
Tijd

11 minuten

Volume

20,5 liter

Zoutverbruik

340 gr

continue voorraad zacht water, 24/24 en 7/7
• Zoutblokken die gemakkelijk toe te voegen zijn
• QuietDrive – we beloven
dat u niet gestoord
zult worden

Systeem
Maximale werkdruk

6 bar
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Onze klanten eisen
betrouwbaarheid, kwaliteit en
waar voor hun geld.
Wij zijn er trots op dat we waterontharders leveren aan miljoenen
gezinnen en bedrijven over de hele wereld. Van vijfsterrenhotels
tot wereldberoemde merken. Onze klanten eisen betrouwbaarheid,
kwaliteit en waar voor hun geld.
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De Kinetico Premier Maxi is een krachtige, semiprofessionele waterontharder voor grote gezinnen.
Het is het grote broertje van de Premier Compact,
met dezelfde voordelen maar met een groter
debiet.
Afmetingen
Afmetingen (b x l x h)

290 x 689 x 691 mm

Prestaties

Ideaal voor grote huishoudens
• Uitzonderlijk debiet voor een continue

Minimumdebiet

1 l/min

Maximumpiekdebiet

57 l/min

Regeneratie
Tijd

11 minuten

Volume

34 liter

Zoutverbruik

450 gr

voorraad zacht water
• Efficiënt zoutverbruik
• QuietDrive – we beloven
dat u niet gestoord
zult worden

Systeem
Maximale werkdruk

6 bar
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Wat zeggen onze klanten?
"De Aquacare ontharder heeft mijn
verwachtingen helemaal ingelost. De
kalk verdween van de douchedeuren
en kranen en hij werkt uitstekend. Ik
ben op zijn zachtst gezegd erg onder
de indruk."

"De installatie verliep moeiteloos
en hij paste perfect in onze kleine
berging. Je hebt veel minder
detergenten en schoonmaakproducten
nodig om een perfect schoon resultaat
te krijgen."

Familie Foubert, Lokeren

"Ik heb ruim 20 jaar een
Aquacare waterontharder
in gebruik en ik kan niet
meer zonder."

Familie Van Hulle, Tongeren

"De technicus die
onze waterontharder
installeerde, was echt
fantastisch."

Familie Van
Calster, Heverlee

Familie Leemans,
Roeselare

"De klantendienst
krijgt een 11 op 10!"

Familie Lacroix,
Brussel

'Onafhankelijk onderzoek bij klanten via regelmatige enquêtes'

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak bij Aquacare.
Uw Aquacare-adviseur zal:
•D
 e leidingen in uw huis onderzoeken om zeker te zijn dat
een waterontharder geïnstalleerd kan worden
•D
 e voordelen uitleggen van het gebruik van een
waterontharder
•Z
 ijn vele jaren ervaring gebruiken om een waterontharder
aan te bevelen die geschikt is voor u, uw woning en uw
budget
• Alle mogelijke vragen beantwoorden
• Een schriftelijke offerte maken
• U steeds de nodige nazorg geven zodat u gerust kunt zijn.
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