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Optimale winst uit water

Voor uw apparatuur en sanitair
- koffiezetter, waterkoker, kranen, douchekoppen, wasmachine enz.;
- tegels, leidingen, cv, voegen, corrosie enz.;
- minder kalk, dus langere levensduur (ook kleding) en kostenbesparing 
                   (tot minimaal € 500,- per jaar);
- onze producten verdienen zichzelf terug.

Voor ons milieu
- minder (schadelijke) schoonmaakmiddelen;
- geen onnodig energiegebruik (elektriciteit bijv.);
- bovendien geld- en tijdbesparend.

Voor uw persoonlijke verzorging
- voorkomt, verbetert huidproblemen (psoriasis, eczeem, jeuk);
- verwijdert kalkresten uit de poriën op natuurlijke wijze;
- beschermt de gevoelige huid;
- bevordert uw gezondheid.
 
Met MW waterfiltersystemen haalt u winst uit water qua geld, tijd en gezondheid.
 
Voor meer en gedetailleerdere info kunt u raadplegen: www.mwwatersystems.nl
Ook een persoonlijk toelichtingsgesprek is mogelijk.

MW watersystems 

Winst uit water
- behoud van een gave huid
- behoud van een schone leefomgeving
- behoud van huishoudelijke apparatuur en sanitair



Technische gegevens

Aantal personen (max.)

Harsinhoud (liter)

Zoutvatinhoud (kg)

Hoogte (mm)

Diepte (mm)

Breedte (mm)

MW10MW 8

42

10

4040

730730

530530

320320

Prijs excl. montage € 930,-€ 895,-

8

MW 14

4

40

730

530

320

€ 980,-

14

MW 20

6

50

1070

530

320

€ 1040,-

20

MW5

2

5

15

530

430

230

€ 870,-
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Technische gegevens

Aantal personen (max.)

Harsinhoud (liter)

Zoutindicator

Zoutvatinhoud (kg)

Hoogte (mm)

Diepte (mm)

Breedte (mm)

EL 9 EL 14

2 4

9

Efficiënt zoutverbruik

20 50

530 820

300 300

480 480

Prijs excl. montage € 1250,- € 1350,-

14
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Technische gegevens

Aantal personen (max.)

Harsinhoud (liter)

Zoutverbruik per regeneratie

Zoutvatinhoud (kg)

Hoogte (mm)

Diepte (mm)

Breedte (mm)

ELECTROLUX

6

60

762

370

525

Prijs excl. montage € 1450,-

6

18

Zoutindicator

WATERONTHARDERS



Pomp

Tank

Hoogte (mm)

Diepte (mm)

Breedte (mm)

- •
- •

450 450

325 325

425 425

Prijs excl. montage € 395,- € 450,-

Tank afmeting LxDxH (mm) 280 x 280 x 350

Het MW waterfiltersysteem is gebaseerd op omgekeerde osmose. 
Het onthardingsproces verloopt in fasen:

1. het micron sedimentfilter om vuil, roest, zand en slib te verwijderen;
2. het carbonfilter om chemische en mechanische stoffen te verwijderen
    ter verbetering van geur, smaak en kleur van drinkwater;
3. het blok carbonfilter haalt 99% van de organische chemicaliën uit het water
     en versterkt het effect uit fase 2;
4. het osmosemembraan filtert onzuiverheden zoals lood, koper, barium, chroom enz.
     uit het water door deze tegen te houden, zodat de dunne filmcomposite (190 liter per dag)
     alleen zuiver water doorlaat: tot 12 liter kan worden opgeslagen in de watertank;
5. het post carbonfilter (NSF goedgekeurd) garandeert kwaliteit en smaak van leidingwater.
 

Onze filters mogen met voedsel in contact komen en voldoen aan de Europese Richtlijn 1935/2004 EEC.

Technische gegevens MWOS MWOP

OSMOSE



Kenmerken
• 12 ”Inline 5 micron gesponnen (bezinksel) filter 
• 12 "Inline GAC Kokos Koolstof Patroon filter (UDF) 
• 12 ”Inline 5 Kokos Blok koolstoffilter (CTO) 
• 10 ”Inline Kokos eind Koolstoffilter 
• 75 GPD-membraan 
• Automatische afsluitklep 
• Koud watertank: 3,1 liter 
• Warmwatertank 2 liter (direct warm water: 0,5 liter) 
• Urenlang warm-koud water naar behoefte.

Prijs € 890,00 excl. montage. 

WATERAUTOMAAT



Leuringslaan 31a | 9356 VG Tolbert | 0594 20 40 80

info@mwwatersystems.nl | www.mwwatersystems.nl
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