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AW ET BR NHE A ED L I N G

Verwen uzelf met onze EasySoft! 

Vieze witte randen rond kranen en in toiletten: herkenbaar voor u? Misschien 
bent u er wel klaar mee. Poetsen helpt immers niet. Onze waterontharder 
EasySoft biedt wél uitkomst. 

Met de EasySoft wordt u verwend met het comfort van zacht water in uw gehele 
woning. Niet alleen in de badkamer maar ook op de toiletten, wasbakken en in 
de keuken zijn blinkende kranen en tegelwerk te zien wanneer deze 
waterontharder wordt toegepast. U bespaart hiermee natuurlijk veel poetswerk! 

Een ander belangrijk voordeel is dat uw boiler, vaatwasser, wasmachine en 
dergelijke veel langer meegaan bij het toepassen van een waterontharder. Tel 
alle voordelen bij elkaar op, plus het comfort en het gemak en de keuze voor de 
EasySoft is snel gemaakt! 
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Type Nom. 
uurcap. 

Periodecapaciteit 
bij 10 odH 

Zoutverbruik 
per regeneratie 

Drukverlies bij 
nom. uurcap. 

Harsinhoud Inhoud 
zoutvat 

Afmetingen 

 liter m3 kg bar liter kg mm (bxdxh) 
  min max min max     
EasySoft 450   450 2,4 3,3 0,7 1,9 0,14   9 25 262 x 463 x 560 
EasySoft 750   750 4,0 5,5 1,2 2,9 0,40 15 40 262 x 463 x 740 
EasySoft 1100 1100 5,9 8,1 1,8 4,3 0,47 22 60 331 x 583 x 740 
EasySoft 1700 1700 9,2 12,6 2,7 6,5 0,54 34 75 331 x 583 x 1020 

Waterzijdige aansluitingen Watertemperatuur Benodigde waterdruk 
Watertoevoer        ¾" BSP inwendig 
Waterafvoer          ¾" BSP inwendig     
Riool                   ½" slangaansluiting 

 
 

5 – 40 oC 

 
Minimaal: 2,0 bar 
Maximaal: 7,0 bar 

03062013 

Voordelen van de waterontharderserie EasySoft 
 Minder poetswerk, groot comfort 
 Langere levensduur van elektrische apparaten 
 Zeer compact gebouwd 
 Zeer eenvoudige bediening 
 Kostenbesparend op energieverbruik van apparatuur en reinigingsmiddelen 
 Reductie spoelwaterverbruik (tot 40%) door eigentijdse besturingstechnologie 
 Werkend op batterijen, dus geen stopcontact benodigd 
 Gratis inbedrijfname door Lubron-servicemonteur voor optimale werking 
 
Ontwikkeling, ontwerp en bouw van de waterontharders komen geheel binnen eigen beheer en 
volgens de huidige Europese richtlijnen tot stand. Lubron is mede daarom één van de 
toonaangevende waterbehandelaars in Nederland. Wij zijn gevestigd in Oosterhout, Noord-
Brabant en hebben dochterondernemingen in België, Duitsland en Engeland.  
Laat u vrijblijvend informeren door onze adviseurs of bezoek onze website: www.lubron.eu. 

 

Onthard water 
t.b.v. wasbak, 
douche, toilet 
en/of sauna 

Onthard water 
t.b.v. wasbak, 
douche, toilet 
en/of sauna 

Lubron-
waterontharder 
serie EasySoft 

Onthard water 
t.b.v. wasmachine 
en wasbak 

Onthard water t.b.v. vaat-
wasser, spoelbak, 
ijsblokjesmachine, 
espressomachine, 
waterkoker, close-inboiler 

Onthard water 
t.b.v. toilet en 
wasbak 

Onthard water t.b.v. boiler/ 
verwarmingsketel 

Onthard water 
t.b.v. bar en 
aquarium 


