ervaar het
ultieme comfort van

zijdezacht water

Wat is hard water?
Hoe wordt zacht regenwater hard en veroorzaakt het kalkaanslag in uw huis?

Regenwater is van nature zacht
als het valt.

Terwijl het onder de grond
stroomt, neemt het calcium en
magnesium op. Deze mineralen
maken het water hard.

Dit harde water komt
uiteindelijk uw huis binnen en
wanneer het wordt verwarmd,
vormt het kalkaanslag.

Heeft u hard water?
Als u in een gebied met hard water woont, kan kalkaanslag schade veroorzaken in uw hele huis

35

kg

Kalkafzetting in
een gemiddeld
eengezinswoning
per jaar

Wist u
dat?

80

>

%

Van Nederlandse
huishoudens lijdt aan
de schadelijke effecten
van hard water

35 kg kalkafzetting
gelijk is aan circa
20 bakstenen

Zacht water
Gemiddeld water
Hard water
Zeer hard water

Vraag uw erkende Kinetico-dealer om de hardheid van uw water te meten

Schade door kalkaanslag in huis
Kalkaanslag kan een grote hoeveelheid schade in uw woning veroorzaken. Er is zichtbare en onzichtbare schade. Indien u in een gebied met hard water woont, zullen de volgende problemen u wellicht
bekend voorkomen:

Zichtbare
schade

...Onzichtbare schade

Wist u
dat?

Als u hard water heeft, duurt het gemiddeld 168 douchebeurten totdat uw
douchekop met kalk verstopt zit. Indien u 2 keer per dag doucht, zal uw
wateropbrengst binnen 3 maanden sterk verminderen. Zelfs een nieuwe
douche zal hierdoor niet lang nieuw blijven.

De voordelen van zacht water
in huis
Kalkaanslag is een strijd die niet te winnen is. Het is een dagelijkse irritatie die u tijdelijk weg kunt
schrobben maar altijd terugkeert. Stel u voor dat u nooit meer kalkaanslag heeft door zacht water.

Bespaar uren
poetsen
Een huis met zacht
water is een huis zonder
kalkaanslag. U bespaard
veel tijd met poetsen
en u heeft veel minder
schoonmaakmiddelen
nodig.

Bescherm en
verleng de
levensduur
van uw
huishoudelijke
apparaten
Al uw apparaten die
water gebruiken zullen
efficiënter werken en
kalkvrij zijn als er zacht
water doorheen stroomt.

Wist u
dat?

Een universitaire studie aantoonde dat zacht water de hoeveelheid
reinigingstijd met 10 werkdagen vermindert. U kunt uw tijd vast beter
besteden..

r

De voordelen van zacht water
voor u en uw familie
Zeep en wasmiddelen werken niet goed met hard water. Om hetzelfde schuim te maken, moet er
veel meer gebruikt worden. Dit is niet alleen duur, maar u kunt de effecten ook zien en voelen. Zacht
water zorgt voor rijk en stevig schuim met minder zeep of wasmiddel, en het kan gemakkelijk worden
weggespoeld….

Was blijft als nieuw
Als u zich ooit heeft
afgevraagd waarom de was
hard en ruw aanvoelt, hoeft u
niet ver te kijken. De schuldige
is hard water. In het geval
van hard water heeft u meer
reinigingsmiddel nodig om
effectief te reinigen. Doordat
de wasmachine het niet
helemaal goed kan uitspoelen
blijft het achter in uw wasgoed,
waardoor dit hard en ruw
aanvoelt.
Zacht water zorgt voor mooi en
zacht wasgoed.

Wist u
dat ?

Zacht water voor
huid en haar

Verlichting van eczeem
en een droge huid

Een dubbele hoeveelheid zeep
en shampoo gebruiken om het
beter te laten schuimen kan een
nadelige invloed hebben op
uw huid en haar. De zeepresten
die overblijven verstoppen de
poriën en kan de huid irriteren.
Hierdoor gaat het jeuken en kan
het schilferig en droog worden.
u besteedt meer aan crèmes en
vochtinbrengende middelen om
het te compenseren.

Na het plaatsen van een
waterontharder ondervinden
veel mensen met eczeem
minder klachten en een
verbeterde huid.

Zacht water geeft u een soepele
huid en zacht haar.

Calcium en magnesium die
mogelijk de geïrriteerde huid
veroorzaken, worden uit het
water gehaald. Daarnaast is
ook minder zeep en wasmiddel
nodig, waarvan bekend is dat ze
potentieel eczeem verergeren.
Zacht water kan helpen om huidaandoeningen te verminderen.

In een 3 maanden durende Eczeem-studie gaf 83% van de proefpersonen aan
dat ze minder eczeemklachten hadden na het gebruik van zacht water.

Waarom kiezen voor Kinetico?
kwaliteit en
betrouwbaarheid

Wereldwijd no.1
in waterbehandeling

gegarandeerd

Onze ingenieurs
ontwikkelen slimme
oplossingen voor
wereldweide water
problemen

We hebben
altijd alleen de
meest efficiënt
en betrouwbare
watersystemen
gemaakt.

Proffesioneel

Geen stroom

dealer netwerk

Nodig

Uw lokale
Kinetico-dealer
zal altijd het beste,
onpartijdige advies
geven.

Wij gebruiken de
kinetische energie
van het bewegende
water om onze
systemen te laten
draaien

De Kinetico Premier Compact met e-max
technologie combineert maximale prestaties en
eco-efficiëntie in een compact ontwerp voor het
ultieme zachtwatergemak.

Dimensies
Afmetingen (b x d x h)

219 x 468 x 498 mm

Prestaties
Minimale stroom

0.25 l/min

Maximale flow

26,5 l/min (1 bar)

•	Twin-tank technologie voor een continue
gebruik van zacht water de hele dag door.
• Zoutblok voor eenvoudig laden.

vernieuwing
Tijd

11 minuten

Volume

20.5 liter

Systeem
Maximale werkdruk

De ideale oplossing voor huishoudens
van een gemiddeld formaat

6 bar

•	QuietDrive – u wordt 				
niet gestoord, 					
dat beloven we.
•	Compact design
•	Zeer efficiënt 						
zout gebruik

De perfecte oplossing - 			
een Kinetico- waterverzachter
Geen elektriciteit
nodig

Ontworpen voor
gemak

Onze gepatenteerde
slimme besturingsklep
wordt aangedreven
door de waterstroom.
Hierdoor is er geen
electriciteit nodig.

Van de makkelijke magnetische lift deksel tot het
zout kijkvenster, geniet van
zacht water zonder er veel
voor te doen

Twin-tank
technologie

Makkelijk in
onderhoud

Alleen een ontwerp
met twee tanks zal u
een garantie geven van
zacht water iedere dag,
de hele dag door. 24/7.

Kinetico-blokzout is
handig om op te bergen,
te plaatsen, laden en het
wordt bezorgd in makkelijk
draagbare plastic zakken.

Ionenwisseling

Compact ontwerp

De meest effectieve
methode om calcium
en magnesium te
verwijderen uit het
harde water.

Een van de kleinste
waterverzachters op de
markt, de Premium
Compact past gemakkelijk
in de kleinste ruimtes.

Meest gestelde vragen
Welke onderhoud vereist het?
Zout toevoegen aan uw machine is het enige
onderhoud dat gedaan moet worden. U zult het
zout niveau geleidelijk naar beneden zien gaan wanneer het op een erg laag niveau is, is het tijd
om bij te vullen.
Hoeveel zout moet ik gebruiken?
Het hangt af van hoeveel water u gebruikt en hoe
hard uw water is. Gemiddeld komt het in
Nederland neer op 60 kg/jaar voor een gezin van
4 personen.
Welk Zout kan ik gebruiken?
Het is belangrijk dat u 99,9% zuiver, hard geperst
vacuüm zout gebruikt. Dit is verkrijgbaar in tablet
vorm of handige blokken.
Is een waterverzachter lawaaierig?
Premier waterontharders hebben ‘QuietDrive’
technologie, wat betekent dat ze op laag
geluidsniveauwerken

Zal er een drukdaling zijn in de waterstroom?
Er zijn mogelijk veel factoren in uw huis
Die een drukval veroorzaken. Echter, een
Kinetico-waterverzachter is speciaal ontworpen
om geen invloed te hebben op de stroom.
Hoe lang gaat mijn ontharder mee?
Elke Kinetico-waterverzachter gaat door
strenge kwaliteitscontroles voordat het de
fabriek verlaat. De levensduur is ten minste 10
jaar. Echter zijn er genoeg voorbeelden van onze
ontharders die meer dan 20 jaar meegaan.
Verwijdert het de kalkafzetting in mijn
bestaande leidingen?
Dit is geen onmiddellijk proces, maar na verloop
van tijd zal zacht water de schaal verwijderen.
Een waterverzachter zou voor iedereen een
essentieel hulpmiddel moeten zijn als u naar een
nieuw huis verhuist blijft het er als nieuw uitzien.

Klantreacties
“Compact en weinig onderhoud, deze
waterontharders zijn de moeite en de
investering waard. ‘‘

“Ik heb nu een Kinetico
waterverzachter voor meer
dan 20 jaar en ik zou niet
weten wat ik zonder zou
moeten! ‘‘

“De installatie was probleemloos en
past gemakkelijk in de kast onder de
wastafel. Je kunt veel minder afwas en
reinigingsmiddelen gebruiken om dezelfde
schuim en reinigingskracht te krijgen. ‘‘

“De servicemonteur wie
onze waterzachter heeft
geïnstalleerd was
absoluut geweldig. ‘‘

“Ik zou onze lokale
Kinetico-dealer een 11
van de 10 geven. “

‘Onafhankelijk consumentenonderzoek uitgevoerd in juli 2017’

Neem vandaag nog contact op
met uw geautoriseerde
Kinetico-dealer!
Uw Kinetico-dealer zal:
•	
Uw huishoudelijk sanitair onderzoeken om er
zeker van te zijn dat er een waterverzachter kan
worden geïnstalleerd
•	
Hun jarenlange ervaring gebruiken om aan te
bevelen welke waterontharder geschikt is voor u,
uw thuis en uw budget.
•	
Al uw vragen beantwoorden
•	
Een schriftelijke offerte maken
de nazorg geven die u nodig heeft zodat u zich
geen zorgen maakt.
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