Dankzij mijn EcoWater waterfilter stroomt er heerlijk drinkwater uit elke kraan in huis.

EcoWater central water filter

voordelen

Leidingwater is onmisbaar in ons dagelijks leven. We gebruiken het
bij het koffiezetten, bereiden van maaltijden, wassen, douchen, enz.
Ongefilterd leidingwater bevat echter chloor en andere organische
stoffen, die vaak een slechte smaak en geur bevatten.

• Lekker, kwalitatief drinkwater uit elke kraan

De EcoWater Central Water Filter ZUIVERT het leidingwater zodat
u overal in huis over LEKKER DRINKWATER beschikt. Onder de
douche of in bad, bij het poetsen van uw tanden, op elk moment van
de dag.

• Grondig spoelen van groenten en fruit

Het toestel wordt onmiddellijk na de waterteller geplaatst, waardoor
er zuiver drinkwater UIT ELKE KRAAN IN HUIS stroomt.
De EcoWater Central Water Filter is uitgerust met de MEEST
RECENTE TECHNOLOGIEËN. De Filtersense™ technologie van de
EcoWater Central Water Filter verwijdert sedimenten en filtert chloor,
pesticiden, zware metalen en grote organische moleculen uit het
leidingwater.
De EcoWater Central Water Filter biedt u alleen maar voordelen.
Niet alleen door zijn krachtige, zuinige en efficiënte werking, maar zijn
prestaties verhogen onmiddellijk uw dagelijks comfort.

• Bespaar op de aankoop van flessenwater
• Koffie en thee ontwikkelen hun ware smaak
• Smaakvolle gerechten
• Langere levensduur van uw sanitaire voorzieningen
& waterleidingen (*)
• Geen gesleur meer met pakken flessenwater
• Geen stockageruimte meer nodig
• Geen milieuonvriendelijke verpakkingsmaterialen
• Verbruik minder PMD-zakken
• Een betere bescherming voor uw waterontharder
(*) Sedimenten in het leidingwater kunnen uw leidingen verstoppen en de waterdruk in uw leidingen aanzienlijk verminderen. Dit tast de goede werking en
levensduur van uw sanitaire voorzieningen aanzienlijk aan. De Central Water
Filter vermindert deze sedimenten en verbetert de kwaliteit van uw drinkwater
zonder de waterdruk te verminderen.

Meer info?
vrijblijvende offerte?
Bel gratis: 0800 99 599 of bezoek onze website www.ecowater.be

intelligente technologie voor uw comfort
Alle EcoWater Central Water Filters worden onder de hoogste kwaliteitsnormen geproduceerd. Elke waterfilter van EcoWater wordt elektronisch gestuurd en is standaard uitgerust met een procescomputer.
Bovendien maakt de EcoWater Waterfilter gebruik van het Autorinse™

proces om zichzelf automatisch te reinigen. Hierdoor hoeft u zelf geen
filters te vervangen, in tegenstelling tot karaffilters. Zo kan u zorgeloos genieten van de prestaties van uw EcoWater Central Water Filter.

Waarom kiezen voor
EcoWater?

laat uw water analyseren

>> Hoge capaciteit

Niet alle water heeft dezelfde eigenschappen. Laat daarom uw water
analyseren door een EcoWater specialist in uw buurt. Zo kunnen wij
de beste oplossing voor de kwaliteit en veiligheid van uw watervoorziening voorstellen.

In tegenstelling tot karaffilters die iedere
maand vervangen moeten worden, kan de
EcoWater Waterfilter tot 5.680 m³ water filteren. Zo kan u duizenden liters water verbruiken vooraleer uw toestel regenereert.

Onze medewerkers verzorgen de installatie van het EcoWater toestel
bij u thuis of op kantoor. Een uitzonderlijke klantendienst en aftersales ondersteuning staan 24u/24 voor u klaar.

>> Onderhoudsvriendelijk
Model

CWF

Afmetingen (cm)
Hoogte:
Diepte:
Breedte:
Elektrische aansluiting
Gemiddeld waterverbruik
per spoeling in liters
Druk limiet (min/max)
Temperatuur limiet (min/
max)

86
26
34
Transformator
24V / 50 Hz
< 50
2 - 8,6 bar
4 - 49°C

Deze gegevens zijn gecertificeerd door Water Quality Association.

De EcoWater Central Water Filter maakt gebruik van het Autorinse™ proces om zichzelf
automatisch te reinigen. Zo hoeft u zelf geen
filters te vervangen.

>> Zuinig verbruik
De EcoWater Central Water Filter verbruikt
zeer weinig water, zeer weinig energie en
heeft bovendien geen andere verbruiksproducten nodig.

>> Rendabel
Een gezin van 4 personen verdient de aankoopprijs van een EcoWater Waterfilter op
één jaar terug.

>> NSF Certified
Alle EcoWater toestellen worden getest en gecertificeerd door erkende controleorganismen
(NSF).

>> Omniumgarantie
U kan genieten tot 13 jaar omniumgarantie
mits voorwaarden op aanvraag.
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