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Drinkwatersystemen
voor je kraantjeswater
WATERVERZACHTERS • DRINK WATEROPLOSSINGEN • GRONDWATERBEHANDELING

Voor zuiver drinkwater hoef je niet naar
de winkel te lopen. In België is het
leidingwater namelijk perfect drinkbaar.
Maar misschien vind je het niet lekker?
Of maak je je zorgen om bepaalde
verontreinigingen, smaken of geuren ...
die zich in het water bevinden? Daar
maak je snel komaf mee!
Plaats een drinkwaterfilter van Ecowater
Systems en drink voortaan heerlijk én
gezond water recht uit de kraan. Goed
voor je gezondheid, je portemonnee en
het milieu!

De voordelen
van gefilterd
kraantjeswater
LEKKER EN GEZONDER
Water met een zachte, pure smaak
Geen chloor, opgeloste metalen en andere kleine
verontreinigingen meer
LIEF VOOR JE PORTEMONNEE
Leidingwater is tot 100 keer goedkoper dan
flessenwater
VERKLEINT JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
Geen plastic afval
Geen onnodig transport of CO² uitstoot
GEMAKKELIJK
Nooit meer sleuren met duur flessenwater
Geen opslagruimte nodig
24/7 lekker drinkwater

Om jouw leidingwater om te toveren
in écht gezond en lekker drinkwater
ontwikkelde Ecowater Systems
2 verschillende waterfiltersystemen, nl.
“above the sink” en “under the sink”.
Beide systemen bestaan uit een koeling
die uiterst stil werkt en een actieve
koolstoffilter voor de waterzuivering.
Als bonus is elk toestel uitgerust met
een CO²-fles om heerlijk bruiswater
te maken. Voor jouw gemak zijn onze
systemen bovendien compatibel met de
Sodastream-gascilinders.

ABOVE

THE SINK

Welk systeem past bij jou?

UNDER

ABOVE THE SINK
Met de “above the sink”-oplossing kies je
voor onze elegante, compacte waterkoeler
die je op het aanrecht plaatst.
Houd je glas of fles onder de uitloop en met één druk
op de knop krijg je je gefilterd water zoals jij het
het liefst drinkt: op kamertemperatuur, gekoeld
of bruisend.

UNDER THE SINK
Liever geen toestel op het aanrecht? Dan is het “under the sink”-systeem voor jou
de perfecte optie. Je plaatst het toestel in je keukenkast en sluit het aan op de kraan van
je spoelbak. Hou het sober met de 5-wegkraan, of voeg eenvoudig een 3-wegkraan toe naast
je huidige keukenkraan.
De filterkraan heeft steeds drie standen: water op kamertemperatuur, gekoeld water of
bruiswater.

Onze drinkwatersystemen zijn uitgerust met een CO2 cilinder en een actieve koolstoffilter.
Deze filtert onzuiverheden uit het water, vermindert de aanwezigheid van chloor
en maakt het water zuiver en helder.
Daarnaast verwijdert de actieve koolstof ook geuren en slechte smaken. De filter is verrijkt
met zilverionen, wat het drinkwater beschermt tegen microbiële besmetting.

Geniet van
de luxe van zuiver
drinkwater recht
uit de keukenkraan

GEFILTERD
KAMERTEMPERATUUR

GEFILTERD
+ GEKOELD

GEFILTERD
+ GEKOELD + BRUIS
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WAAROM KIEZEN VOOR
“UNDER THE SINK”?
 Gefilterd water recht uit je keukenkraan
 Geen plaatsverlies op het aanrecht
 Aparte waterstroom voor gefilterd
en ongefilterd kraantjeswater
 Heel eenvoudige installatie: 3 schroeven
of snelbevestiging

Design in je keuken
dankzij Guglielmi
Als je kiest voor het “under the sink”systeem kan je rekenen op de kwaliteit
van de designkranen van Guglielmi.
Deze kranen zijn speciaal ontwikkeld
voor gebruik in combinatie met een
koeleenheid, waterfilter en CO²-fles
en bovendien mooi om te zien.

5-WEGS

Je hebt 2 opties:
• 5-wegkraan: alle functies in één kraan.
Rechts bedien je het niet-gefilterde
kraantjeswater en links het gefilterde
drinkwater.
• 3-wegkraan: deze monteer je naast
je gewone kraan, waardoor er dus
twee kranen aan je spoelbak staan.
Dit is handig als je gewone kraan bv.
een sproei- of uitloopfunctie heeft
die je wilt behouden.
Optioneel te verkrijgen in de kleuren
geborsteld nikkel, mat wit of mat zwart.

3-WEGS

TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN

(LENGTE x BREEDTE x HOOGTE)

42 x 18 x 47 cm (excl. kraan)

GEWICHT

12 kg

VOEDING

230 V AC

THERMISCH VERMOGEN

10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTOREN

Metrisch 8-6 mm

KLEUR KRAAN

chroom
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THE SINK

Compact en tijdloos design
Zeer stille koeling
Eenvoudig te bedienen met één druk op de knop
Makkelijk in onderhoud

Compact, strak en tijdloos
Met de elegante, compacte waterdispenser uit
het “above the sink”-systeem heb je een echte eyecatcher
in je keuken.

Deze kwaliteitsvolle waterfilter is makkelijk in gebruik
en vraagt weinig onderhoud. De gasflessen voor het bruiswater
zijn eenvoudig langs de achterzijde te verwisselen.
Verkrijgbaar in zwart of wit.
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KAMERTEMPERATUUR
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KLEUR

Wit of zwart

Waarom
kiezen voor een
drinkwaterfilter
van EcoWater?
TOPKWALITEIT EN DESIGN

EcoWater staat al meer dan 90 jaar bekend om zijn innovatieve technologieën in de wereld van
waterbehandeling. We kiezen steevast voor topkwaliteit en tijdloos design.

EIGEN INSTALLATIE

Onze installateurs genoten de meest geavanceerde opleiding. Zo zorgen zij steeds voor een installatie op jouw
maat!

SUPERIEURE SERVICE VAN A TOT Z

Met EcoWater heb je aan één enkel bedrijf genoeg om al jouw behoeften voor waterbehandeling te
vervolledigen. Zo kan je bij ons terecht voor installatie, reparatie en onderhoud van jouw toestellen.
Heb je vragen over jouw installatie of toestel?
Dan kan je terecht bij onze dienst naverkoop: & 0800 99 599

Ontdek het plezier van zacht water
JE VOELT HET • JE PROEFT HET • JE ZIET HET

SHOWROOMS

(op afspraak)

Geelseweg 56
2250 Olen

www.ecowater.be

& 0800 99 599
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Oosterzelesteenweg 119
9230 Wetteren

