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SOFT WATER®

GENIUS WATER®

Home Water Station™
Het zuiverste drinkwater uit elke kraan in huis.
Water ontkalken is enkel de start. Maar wist u dat uw kraantjeswater
ook de kwaliteit van lekker zuiver ﬂessenwater kan geven?
Gewoon uit iedere kraan in uw woning?
Ontdek alles over onze gepatenteerde
waterzuiveringssystemen voor uw thuis op

www.watergenius.nl

H y d r o
Kattestaart 4 - 3355 PP Papendrecht - T+31 (0) 78 64 74 596 - www.watergenius.nl

S o f t

W a t e r

S o l u t i o n s

Hydro Soft Water Solutions®
Compacte waterdrukgestuurde oplossing voor uw leidingwater

Geen kalk meer in uw
kraanwater
Werkt waterdrukgestuurd,
dus zonder elektriciteit
Compact toestel,
overal gemakkelijk plaatsbaar

Minder onderhoud van uw sanitair
Zachter wasgoed
Minder uitgaven aan onderhoudsen verzorgingsproducten
Een lagere energiefactuur en
langere levensduur van uw
toestellen

Hydro Soft Water Solutions
Simplex® & Duplex®

ZACHT WATER
De Hydro Soft Water Solutions bestaan in twee versies: de Hydro Soft Simplex® en
Hydro Soft Duplex®. Hydro staat synoniem voor innovatie in een handig formaat.
In dit toestel wordt water verzachten herleid tot de meest compacte essentie.
Dankzij de Hydro-technologie werkt het toestel volledig autonoom en zonder
elektriciteit. De hydraulische werking zorgt voor een onmiddellijke spoeling zodra de
maximumcapaciteit wordt bereikt. Deze werking staat garant voor kortere spoeltijden
en een laag zout -en spoelwaterverbruik. Zo haalt u het maximale rendement uit uw
toestel en krijgt u een langere levensduur van het toestel.

PRESTATIES

Kan het toestel in de meterkast?
Wij hebben meerdere opties om de toestellen perfect te plaatsen in nagenoeg
elk formaat van meterkast.

Bij een gemiddeld gezin stroomt er ongeveer 25 kg kalk per jaar door de leidingen.
Zelfs bij kraanwater met een relatief lage hardheid.

Onthardingscapaciteit (liter/min.)
Piekdebiet (liter/min.)

Hydro Soft
Simplex®
25
25

Hydro Soft
Duplex®
45
45

VERBRUIK/REGENERATIE
Genius Salt® zoutverbruik (per regeneratie)
Genius Salt® zoutvoorraad (kg)
Spoelwater per regeneratie (min.)

0,23
5
12

0,23
15
12

Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Diepte (diepte met aansluiting) (cm)

52
24
47 (55)

55
48
40 (48)

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Daarom is het plaatsen van een waterverzachter zeker aangewezen.
Zacht kraanwater bevat geen kalk dat zich kan vastzetten op de verwarmingselementen van
wasmachines, koffiemachines en andere toestellen. Zo bespaart u energie en verlengt u de
levensduur van uw toestellen.

Aarzel niet en contacteer ons via genius@watergenius.nl of op +31 (0) 78 64 596.
Wij helpen u graag verder.

