Enkele voordelen op een rij:
• 100% onderhoudsvrij – geen zout/elektra nodig
• geen jaarlijks terugkomende kosten
• langere levensduur, lagere onderhoud- en
vervangingskosten en minder reparaties van
uw kostbare (water)apparatuur
Zo ontstaat kalkaanslag!

• geen breek- en zaagwerk bij montage
• simpele montage - binnen 5 minuten klaar!
• eenmalige aanschaf – binnen 24 uur heerlijk
zacht water uit elke kraan
• lagere energie- en waternota (tot 70% besparing)
• tot 50% minder gebruik van zeep, waspoeder
en shampoo

Na montage van de Alpine
waterontharder new generation® laat
de
• maakt
gebruik van zout- en glans- en agressieve
laat oude kalklaag los en
poetsmiddelen compleet overbodig
vergruist.

• module is makkelijk meeverhuisbaar
• 100% milieubewust en duurzaam – 24/7 * 365
• gezonde calcium- en magnesiummineralen blijven
100% behouden
• het antikalk apparaat is hitte-, vorst-, stoot- en
waterbestendig
Nieuwe kalkaanslag maakt geen
kans meer!

Exclusief leverancier:
Energy Consultancy Group
www.waterontharder.info
info@waterontharder.info

120 dagen Niet-Goed = Geld-Terug!
Zelfs levenslang fabrieksgarantie mogelijk!
Productie conform de strengste internationale standaarden!

Het lekkerste water gewoon
uit elke kraan!
Last van kalkrijk water? Bestel dan de Alpine Waterontharder new generation®. Deze verwijdert de oude - en voorkomt
voorkomt nieuwe kalkaanslag in uw leidingen en apparatuur. Het resultaat? Zacht, heerlijk en schoon water!
Na de installatie zult u genieten van lekkerder, gezonder,
vitaler en zachter aanvoelend water.
Zo smaken koffie en thee ineens pas echt goed.
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Douchen wordt een weldaad en donszacht plezier voor
uw schrale handen en huid, uw haren zijn weer veerkrachtig.

Een tintelende streling van uw tong door het gezonde mineraalrijke- en
mineraalbehoudende leidingwater.
De gezonde calcium- en magnesiummineralen hechten en slaan niet meer neer
in uw apparatuur en leidingen. Het lijkt wel of u uw eigen bronwater uit de
kraan tapt!

En ook de was is ineens een stuk zachter en schoner. Zonder allerlei
kostbare wasverzachters natuurlijk. En als laatste hoeft u minder te
poetsen, omdat de kalkaanslag verdwijnt. En u bespaart ook nog veel
kosten! Tot wel vele honderden euro's per jaar.

Kortom, de Alpine Waterontharder new generation ®
is onmisbaar in huis,verdient zichzelf heel snel terug
en bespaart u daarna blijvend veel geld.
Dit levert u jaar in jaar uit vele honderden euro's op!
Eindeloze toepassingen
Vrijwel heel Nederland heeft last van kalk in het water,
daarom installeren steeds meer bedrijven en particulieren ons product.
Voor elk type en diameter waterleiding hebben we wel een oplossing.

Besparing
Een originele Alpine Waterontharder new generation®
kost minder dan het vervangen van een doorsnee
keramische kraan of het regelmatig chemisch
laten doorspoelen van uw dichtgeslibde leidingnetwerk, boiler, geiser of combiketel. De aanschaf
is éénmalig en u verdient het snel terug aan de
vele besparingen die de module realiseert. En er zijn
verder géén jaarlijks terugkerende onderhoudskosten.
Hoe werkt het?
Laag voor laag wordt de oude kalkaanslag of ketelsteen afgebroken tot fijn poeder,
die met het spoelwater zonder verstoppingen verdwijnt. Uw waterleidingen,
verwarmingselementen en de vaak kostbare apparatuur worden weer snel schoon en
kalkvrij. Daarnaast wordt nieuwe kalkaanslag preventief voorkomen , dag in, dag uit.
Keiharde garanties
Volgens de strenge internationale ISO 9001:2000, 2008 normen worden onze producten
geproduceerd en geleverd. U heeft de wereldwijde keiharde garantie - 120 dagen op
proef: niet tevreden, zonder gezeur uw geld terug. Uiteraard op de gehele aanschafprijs.
Zelfs een unieke levenslange fabriek (omruil)garantie is mogelijk! U krijgt direct een
nieuwe als de module kapot zou gaan. De Alpine Waterontharder new generation® is
100% onderhoudsvrij, stootvast, vorstbestendig, hittebestendig, waterbestendig, veilig en
gebruikt geen stroom of zout. Zonder zagen en breken zijn onze producten snel
gemonteerd. Als u gaat verhuizen is de module eenvoudig mee te nemen en te herplaatsen.
Uit voorraad leverbaar
De Alpine Waterontharder new generation®
is direct uit voorraad leverbaar - dus geen
(lange) wachttijden – zodat u binnen 24 uur
al kunt genieten en gemak heeft van de vele
voordelen en besparingen.
Bestellen
Bestellen en veilig betalen via iDeal:

www.waterontharder.info

