Bel nu om een afspraak te maken!
We kunnen u de waterontharders
laten zien en er ligt een informatiepakket voor u klaar. Wanneer u
van te voren een afspraak maakt,
hebben we voldoende tijd om uw
vragen te beantwoorden.

Een Lubron-waterontharder is een doorstroomapparaat,
gevuld met een korrelige kunsthars. Deze hars heeft
de eigenschap calcium en magnesium op te nemen
en daarvoor natrium af te geven. Tenminste eenmaal
per 3 à 4 dagen zal de hars automatisch gespoeld
worden met een oplossing van zout om het calcium
en magnesium te verwijderen en opnieuw met
natrium te beladen.

Gegevens van uw Lubron-dealer:

Bruins Installatietechniek
Kanaalstraat 56-58
Roden

Verwen uzelf met
een waterontharder!
“Besp
aar
ruim
€ 50
per ja 0,ar!”

Water kan nogal eens voor onnodige kosten zorgen.
Het veroorzaakt hinderlijke kalkaanslag en kan
uw apparaten ernstig beschadigen waardoor ze
eerder vervangen moeten worden. Met een
Lubron-waterontharder gaat uw apparatuur langer
mee en bezuinigt u enorm op het verbruik van
energie en reinigingsmiddelen.

“Uw
gaat apparat
uur
lang
met er mee
een
wate Lubronront
hard
er!”

De waterleidingmaatschappijen hebben in het verleden de hardheid in het leidingwater systematisch
verlaagd naar waarden die rond 8˚dH liggen. Het
leidingwater bevat bij 8˚dH echter nog steeds 150
gram kalk per m3. Een gemiddeld gezin verbruikt op
jaarbasis 100 tot 150 m3 leidingwater, wat bij deze
hardheid dus 15 tot 20 kg kalk per jaar betekent!
Deze hoeveelheid kan door een waterontharder
drastisch verlaagd worden.
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U heeft met een waterontharder niet alleen minder
poetswerk en een groter comfort, maar u realiseert
ook een langere levensduur van apparatuur en
een kostenbesparing op het verbruik van energie
en reinigingsmiddelen.
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