
OFFERTE
WATERBEHANDELING
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ZACHT WATER

Aquaco is exclusief verdeler en installateur van 

Vision Water ontharders. 

Deze milieuvriendelijke oplossingen beschermen uw 

toestellen en geven u beter, zachter water.



BADKAMER

Goed voor uw sanitair

Het kalk-gehalte in onze Belgische leidingen ligt heel hoog. Dit

kalk zet hem niet enkel af op je leidingen maar ook op de 

kranen, toestellen en je meubels.   

Minder onderhoud aan kranen en meubels

Lager verbruik van shampoo’s en andere

reinigingsmiddelen. Zachtere huid.



KEUKEN

Goed voor uw toestellen

Ook in de keuken vinden we steeds meer toestellen

aangesloten op de waterleiding. Denk maar aan een

espressomachine of steamer.

Niet langer kalkaanslag op kranen, uw

werkbladen en graniet.

Sterk verminderd onderhoud aan

espressomachine, steamer en vaatwas



TOESTELLEN

Aangesloten toestellen

Uw CV-ketel, boiler, vaatwas, wasmachine, … zien een

verhoogde levensduur en gaan minder verbruiken.

Uw CV-ketel krijgt samen met de andere

toestellen een verhoogde levensduur

Toestellen gaan minder verbruiken door verhoogde

doorstroom en verminderde spoelingen
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DÉ OPLOSSING 

VOOR GEZINNEN 

TOT EN MET 4 

PERSONEN
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IDEAAL VOOR 

GROTE GEZINNEN & 

KMO’S
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PUTWATER OP MAAT 

VOOR UW 

TOEPASSINGEN
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UPSTREAM
REGENERATIE

Waterontharders bevatten hars om het kalk uit uw leidingwater

vast te houden. De zoutspoeling tijdens de regeneratie zorgt

ervoor dat de harsen deze kalk loslaten.

Onze toestellen beschikken over een uniek stroomopwaarts

regenaratieproces. Dit process zorgt voor een gerichte spoeling die 

enkel de harsen zal regeneren die met kalk verzadigd zijn. 

Gevolg: 

Lager water verbruik, minder stroomverbruik & minder zout nodig



WIFI 
CONNECTED

WATERVERBRUIK

In één oogopslag ziet u uw

waterverbruik per dag/week/maand en

de vergelijking met vorige periodes

REGENERATIE

U krijgt info over wanneer er een

regeneratie is uitgevoerd en de 

opkomende cyclus.

OPVOLGING

Aquaco krijgt meldingen wanneer er

interventies moeten gebeuren, of 

wanneer het zout niet nagevuld is.
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UW OFFERTE MINI BLOC SAFE

Onze installaties zijn inclusief stukken, 

WiFi module en 3 zakken zout van 

25kg. 

De toestellen zijn standaard van een

WiFi module voorzien. Indien u dit niet

wenst, brengen wij 95€ ex BTW in 

mindering

BTW-tarief is 6% bij woningen ouder 

dan 10 jaar.

Details Inbegrepen

Beschikbaar voor 1” – 1,25” – 1,5” – 2” - Duplex

Dot-matrix back-light multi color display

Energiebesparende functies

Service & Zoutalarm met Weergave telefoonnummer installateur

Kwaliteitsharsen & Zoutalarm

Stroomopwaarts regeneratiesysteem

Proportionele regeneratie

Dubbele regeneratie en alternatieve regeneratie

Inclusief installatie (zie timeline uitvoering)

Stukken inbegrepen

Zout (3 zakken van 25kg) inbegrepen

WiFi Module en toegang via App (IOS, Android & Web)

Prijs ex BTW 1595 €
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Goedkeuring Offerte

Mail ons de bevestiging en wij werken uw dossier verder uit.

U zorgt ervoor:

We binnen de 3m kunnen aansluiten op de hoofleiding.

Er een afvoer is op 3m van waar de ontharder komt.

Er een vrij stopcontant is op 5m.

Installatie

Tussen een goedgekeurde offerte en installatie ligt ongeveer

3à5 weken. Wij houden je hieromtrent op de hoogte.

Op de dag van installatie plaatsen wij de waterontharder

zoals besproken, maken deze volledig operationeel en geven

we een uiteenzetting van de functies en werking.

Oplevering, Facturatie, Like Ons!

Na oplevering bezorgen we een slotfactuur zoals overeengekomen

Een positieve recensie is voor ons de kers op de taart.

Geef ons je feedback via Facebook of Google

TIMELINE UITVOERING

WiFi Connectiviteit

We connecteren tijdens de installatie ook uw ontharder zodat 

u alle details kan uitlezen qua waterverbruik en regeneratie.

U zorgt ervoor:

Dat het WiFi password ter beschikking is

Er een email adres is om de account te verbinden
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Lauwbergstraat 259 , 8930 Lauwe

0478 26 96 10

info@aquaco.be

CONTACTEER ONS

aquaco.be

Aquaco.be

www.aquaco.be

Phone: +32 478 26 96 10

Facebook

YouTube

Instagram


