SYSTEM 5000

Hét compacte
waterzuiveringssysteem voor
huishoudelijk
gebruik »

Drinkwater...
Kwaliteit van uw drinkwater
Hoeveel water drinkt u per dag? U drinkt het misschien zo uit de kraan, maakt er
koffie, thee of limonade van en u kookt er in. U gaat er vanuit dat het water dat u
uit de kraan haalt goed voor u is.
Uit onderzoeken is echter gebleken dat het anders ligt. Leidingwater bevat talloze
stoffen die op lange termijn schadelijk kunnen zijn. Het waterleidingbedrijf test het
leidingwater op ongeveer zestig stoffen, die worden eruit gehaald. Maar er is nog
veel meer. Op het moment dat het leidingwater bij u uit de kraan komt, bevat het
nog allerlei andere stoffen. Dit zijn bijvoorbeeld mest- en bestrijdingsmiddelen
uit de landbouw, of resten van medicijnen die in het oppervlaktewater terecht
zijn gekomen. Bovendien legt het water vaak kilometers af in leidingen... en hoe
werkelijk schoon en ‘gezond’ zijn deze leidingen? Op korte termijn ondervindt u hier
geen directe schade van, maar op lange termijn is dat nog helemaal niet zo zeker.
De oplossing
U kunt flessenwater kopen, maar behalve dat het duur is en ongemakkelijk
in transport en opslag, is de kwaliteit vaak even slecht of zelfs slechter dan
leidingwater. De beste oplossing is een apparaat dat het water zuivert daar waar u
het gebruikt, bijvoorbeeld in de keuken. Het is moeilijk om hier een verantwoorde
keuze in te maken, omdat de markt overspoeld is met allerlei filters, ionenwisselaars, destillators en ontharders. Geen van deze systemen geeft ons echter het
zuivere drinkwater zoals wij dat nodig hebben. Bij goed drinkwater moet u letten
op: de zuurtegraad; goed drinkwater is lichtjes zuur. De elektrische weerstand;
zuiver drinkwater heeft een hoge electrische weerstand. Er is slechts één methode
om dit te bereiken: omgekeerde osmose in combinatie met actieve koolstoffilters.
Water Factory Systems heeft voor dit doel een compact waterzuiveringssysteem
voor huishoudelijk gebruik: het System 5000.

WATER FACTORY

Handig en efficiënt
Het System 5000 is een inbouwsysteem dat geïnstalleerd wordt in
het aanrechtkastje onder de spoelbak in uw keuken. Het gezuiverde water wordt in een voorraadtank van 6-8 liter opgeslagen
en via een extra tapkraan op uw aanrechtblad gebruiksklaar
afgeleverd.

Juiste service: belangrijke sleutel
Op uw waterzuiveringssysteem krijgt u 1 jaar aankoopgarantie.
Om uw waterzuiveringssysteem in optimale conditie te houden, is
jaarlijks onderhoud noodzakelijk. Water Factory Systems heeft hiervoor een gespecialiseerde servicedienst voor heel Nederland, met
uitzondering van de Waddeneilanden.
Wanneer u een serviceabonnement afsluit, neemt Water Factory
Systems automatisch jaarlijks contact met u op om een afspraak te
maken voor een servicebezoek. Wij adviseren u dan ook om bij
aankoop direct een serviceabonnement af te sluiten met een
looptijd van maximaal veertien jaar. Omdat de levensduur van
het waterzuiveringssysteem op vijftien jaar is gesteld, omvat de
periode van het garantiejaar plus de looptijd van de serviceovereenkomst, de gehele levensduur van uw waterzuiveringssysteem.

System 5000 € 595,- Exclusief aanrechtkraan.
De aanrechtkraan koopt u los van het waterzuiveringssysteem.
Er zijn 3 modellen aanrechtkranen.
Aansluitkosten € 75,Service abonnement € 85,- per jaar
prijzen zijn inclusief BTW

Onderdeel van het serviceabonnement is dat het u het recht en de
mogelijkheid biedt om ná die tijd, nadat alle veertien onderhoudsbeurten zijn uitgevoerd, het waterzuiveringssysteem tegen een
gereduceerde prijs te vervangen voor een nieuw systeem. Kies
daarom ook voor de zekerheid van het Water Factory Systems
serviceabonnement. Dan onderhouden wij uw waterzuiverings
systeem zorgvuldig waardoor het optimaal blijft functioneren. Bij
een eventueel voorkomende storing repareren wij uw systeem zo
snel mogelijk.

Aanrechtkranen
Aanrechtkraan D-6
(Universele stijl) € 69,Polished chrome

Satin nickel

Aanrechtkraan D-7
€ 159,-

Aanrechtkraan D-8
€ 149,-

(Moderne stijl)
Bright nickel Polished chrome

Satin nickel

(Landelijke stijl)
White

Antique bronze
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Polished brass

Satin nickel

Polished chrome

