Zoekt u een waterontharder die echt werkt? Calconditioner biedt de ideale oplossing.
Calconditioner waterontharder is een unieke, eenvoudige en voordelige methode om uw
apparaten en waterleidingen te ontkalken en kalkaanslag voorgoed te laten verdwijnen. Dat
heeft niet alleen voordelen voor uw gezondheid, maar ook voor uw portemonnee.
Een unieke waterontharder
Calconditioner waterontharder is anders dan andere waterontharders. De kalk die uw water
hard maakt wordt niet verwijderd, maar krijgt een andere elektromagnetische lading.
Daardoor plakt de kalk niet meer aan uw leidingen en blijven de gezonde calcium- en
magnesium mineralen in uw drinkwater gewoon behouden. Ook reeds bestaande
kalkaanslag op uw leidingen, wasmachine of CV-ketel verdwijnt met Calconditioner. Zo heeft
u én schone leidingen en apparatuur én gezond en zacht drinkwater.
De voordelen van zacht water
Zacht water heeft alleen maar voordelen. Het is fijn voor uw huid, uw haren en uw wasgoed.
Maar zacht water betekent vooral dat u geen kalkaanslag meer heeft in uw leidingen en
apparaten en dat voorkomt reparaties, verstoppingen en een hoog energiegebruik. Met de
Calconditioner waterontharder bespaart u ook energie en daarmee heeft u direct invloed op
uw energierekening. Onze waterontharders zijn hier te koop.
De voordelen van Calconditioner
Waarom is kalkaanslag zo slecht?
Oppervlakken met kalkaanslag zijn minder goed hygiënisch te reinigen en daardoor krijgen
bacteriën meer kans zich in uw leidingen of kraan te vestigen
Kalkaanslag kan in leidingen die een tijdje niet gebruikt worden legionella groei veroorzaken
Met kalkaanslag in uw CV-ketel of boiler verbruikt u veel meer energie
De levensduur van uw apparaten wordt door kalk aanzienlijk korter
Door kalkaanslag heeft u meer wasmiddel nodig om uw was goed schoon te krijgen
Uw douchekop laat veel minder water door
Uw tegels in de badkamer en uw douchewand slaan aan
Uw strijkijzer en waterkoker functioneren niet meer naar behoren
Uw natuurstenen aanrechtblad kan niet gereinigd worden omdat het zelf ook kalk bevat
✔ Voor 16:00 besteld morgen in huis
✔ Gratis verzending binnen de EU
✔ Verzenden met PostNL
✔ Veilig betalen met ideal en Paypal
✔ 90 dagen niet-goed-geld-terug
✔ Altijd voldoende voorraad
✔ 3 jaar garantie
✔ Eenvoudig zelf monteren

Het verschil met andere waterontharders:
Alleen Calconditioner lost ook bestaande (oude) kalkaanslag in uw leidingen en apparaten
op. Geen enkele andere oplossing pakt ook de bestaande kalkaanslag aan.
De meeste waterontharders verwijderen kalk uit uw drinkwater. Zo heeft u geen last meer
van aanslag op uw leidingen. Maar met het verwijderen van kalk uit uw water worden alle
gezonde mineralen ook direct verwijderd. Bij Calconditioner blijven de calcium en het
magnesium in uw water gewoon behouden en dat is direct van invloed op uw gezondheid.
Een gebrek aan magnesium en calcium kan grote gevolgen hebben. Daar hoeft u met de
Calconditioner niet bang voor te zijn.
Kalk verwijderen met een ionenwisselaar geeft ook gezondheidsrisico’s. Een ionenwisselaar
zet calcium-ionen om in natrium-ionen. Natrium is gevaarlijk voor mensen met een hoge
bloeddruk, hartfalen of nierfalen.
Een waterontharder op basis van koolstof is vooral bedoeld voor vervuild drinkwater. Het
haalt alle gezonde mineralen uit uw water en verwijdert bestaande kalkaanslag niet.
Wilt u meer weten?.

Waterontharders voor woonhuizen
✔ Voor 16:00 besteld morgen in huis
✔ Gratis verzending binnen de EU
✔ Verzenden met PostNL
✔ Veilig betalen met ideal en Paypal
✔ 90 dagen niet-goed-geld-terug
✔ Altijd voldoende voorraad
✔ 3 jaar garantie
✔ Eenvoudig zelf monteren
Welke waterontharder past bij mij?
CC1500
CC1500-C240
CC750
CC2500
CC2500-C240

Standaard de meest geschikte waterontharder voor een
meerpersoonshuishouden
Geschikt voor een woning met leidingen dikker dan 25 mm naast de
watermeter
Geschikt voor een éénpersoonshuishouden, caravan en boot
Geschikt voor zeer grote woningen, studentenhuizen, bedrijven,
horeca of sportaccommodaties
Geschikt voor zeer grote woningen of sportaccommodaties met
leidingen dikker dan 25 mm naast de watermeter

Calconditioner CC750 - Waterontharder voor éénpersoonshuishouden, caravan en boot

De Calconditioner CC750 waterontharder is de beste oplossing tegen kalkaanslag en
bespaart veel energie. Dit model is geschikt voor éénpersoonshuishoudens, appartementen,
een caravan of boot. De CC750 is tevens te gebruiken voor het kalkvrij houden van uw
kokend-water-kraan. Deze waterontharder is bedoeld voor waterleidingen met een
doorsnede van 8 tot 18 mm. Het apparaat kan tot wel 750 liter water per uur bewerken.
Installatie is eenvoudig zonder gereedschap. Lees meer
Capaciteit
750 liter/uur
Diameter
8 tot 18 mm
Verbruik
1 Watt / uur
Breed
105 mm
Hoog
70 mm
Diep
40 mm
Verbruik
€ 2,- per jaar
Garantie
3 jaar
EAN code
7432238693670
van € 149,00 voor € 129,00

Calconditioner CC1500 - Waterontharder voor meerpersoonshuishoudens met leidingen
tot 25 mm

De Calconditioner CC1500 waterontharder is de meest verkochte waterontharder voor
eengezinswoningen. Deze waterontharder biedt de beste oplossingen tegen kalkaanslag en
bespaart direct energie. De Calconditioner wordt direct voor of na de watermeter
gemonteerd. Uw woning wordt met dit apparaat vierentwintig uur per dag, zeven dagen per
week behandeld. Deze waterontharder heeft een verwachte levensduur van twintig jaar,
zonder onderhoud. Deze waterontharder is bedoeld voor waterleidingen met een doorsnede
van 12 tot 25 mm. Het apparaat kan tot wel 1500 liter water per uur bewerken. Installatie is
eenvoudig zonder gereedschap. Lees meer
Capaciteit
1500 liter/uur
Diameter
12 tot 25 mm
Verbruik
1 Watt / uur
Breed
105 mm
Hoog
72 mm
Diep
45 mm
Verbruik
€ 2,- per jaar
Garantie
3 jaar
EAN code
7432238693687
van € 199,00 voor € 179,00

Calconditioner CC1500-C240 - Waterontharder voor meerpersoonshuishoudens met
leidingen tot 40 mm

De Calconditioner CC1500-C240 waterontharder is gelijk aan de CC1500 maar heeft langere
spoelen, zodat die ook om dikkere waterleidingen passen. Deze waterontharder is bedoeld
voor waterleidingen met een doorsnede tot 40 mm. Deze Calconditioner kan tot wel 1500
liter water per uur bewerken. Installatie is eenvoudig zonder gereedschap. Lees meer
Capaciteit
1500 liter/uur
Diameter
25 tot 40 mm
Verbruik
1 Watt / uur
Breed
105 mm
Hoog
72 mm
Diep
45 mm
Verbruik
€ 2,- per jaar
Garantie
3 jaar
EAN code
7432238694608
van € 209,00 voor € 185,00

Calconditioner CC2500 - Waterontharder voor grote woonhuizen, bedrijven of industrie

De Calconditioner CC2500 is dé oplossing tegen kalkaanslag voor zeer grote woningen, kleine
appartementencomplexen, studentenhuizen of kleine bedrijven. Dit apparaat wordt ook veel
toegepast bij toiletgelegenheden in de horeca en sportaccommodaties. De CC2500 is ook
uitermate geschikt voor autowasstraten, om storingen te voorkomen aan apparatuur. Deze
waterontharder is bedoeld voor waterleidingen met een doorsnede van 15 tot 30 mm. Deze
Calconditioner kan tot wel 2500 liter water per uur bewerken. Installatie is eenvoudig zonder
gereedschap.
Capaciteit
2500 liter/uur
Diameter
15 tot 30 mm
Verbruik
1,5 Watt / uur
Breed
150 mm
Hoog
75 mm
Diep
50 mm
Verbruik
€ 3,- per jaar
Garantie
3 jaar
EAN code
7432238693694
van € 399,00 voor € 299,00

Calconditioner CC2500-C240 - Waterontharder voor grote woonhuizen, bedrijven of
industrie met leidingen tot 45 mm

De Calconditioner CC2500-C240 waterontharder is gelijk aan de CC2500 maar heeft langere
spoelen zodat die ook om dikkere waterleidingen passen. Deze waterontharder is bedoeld
voor waterleidingen met een doorsnede van 25 tot 45 mm. Deze Calconditioner kan tot wel
2500 liter water per uur bewerken. Installatie is eenvoudig zonder gereedschap.
Capaciteit
2500 liter/uur
Diameter
25 tot 45 mm
Verbruik
1,5 Watt / uur
Breed
150 mm
Hoog
75 mm
Diep
50 mm
Verbruik
€ 3,- per jaar
Garantie
3 jaar
EAN code
7432238694653
van € 425,00 voor € 309,00

Ontkalkers voor industriële toepassingen
De Calconditioners voor industrieel gebruik verschillen qua werking niet van de ontkalkers
voor huishoudelijk gebruik. Uiteraard gaat het meestal om grotere hoeveelheden water
maar ook de omstandigheden zijn anders. Vaak vochtig, heet en de kabels komen in
aanraking met olie en dergelijke. Om deze redenen zijn de behuizingen veel sterker en zijn
de kabels die om de leidingen worden gewikkeld van een kwaliteit die in ook in extreme
omstandigheden volgens specificatie blijven werken.
Er zijn een aantal standaard modellen voor industrieel gebruik.
De kabels hebben een standaard lengte waarmee montage binnen 1 meter van de leiding
mogelijk is. Bij grotere afstanden wordt de kabellengte aangepast. Naast deze standaard
apparaten voor de industrie is maatwerk ook mogelijk.
De prijzen voor industriële producten zijn exclusief BTW, levertijd: op aanvraag.

Waterontharder CC1500-HT (stoomcabine / wasstraat)

De CC1500-HT is gelijk aan de CC1500 maar heeft hittebestendige spoelen. Deze
Calconditioner is ontworpen voor montage op (bijvoorbeeld) stoomleidingen. De CC1500-HT
wordt meestal professioneel gebruikt om kalkaanslag te voorkomen in grote
warmwaterapparaten zoals industriële boilers, filters, vaatwassers en wasmachines. Deze
ontharder werkt optimaal voor waterleidingen met een doorsnede van 12 mm tot 25 mm.
De CC1500-HT kan tot 1500 liter water per uur bewerken.
Capaciteit
1500 liter/uur
Diameter
12 tot 25 mm
Verbruik
1 Watt / uur
Breed
105 mm
Hoog
72 mm
Diep
45 mm
Verbruik
€ 2,- per jaar
Garantie
3 jaar
EAN code
7432238694615
€ 189,00

Waterontharder RC2000
Calconditioner waterontharder Type RC 2000 is bestemd voor de industrie, voor
appartementencomplexen en meervoudige woonunits. Deze ontharders werken optimaal
voor waterleidingen met een minimum diameter van 28 mm en maximaal 42 mm.

Capaciteit
9000 liter/uur
Diameter
28 tot 42 mm
Verbruik
3 Watt
Breed
213 mm
Hoog
185 mm
Diep
84 mm
Materiaal
ABS
Veiligheidstype
IP 65
EAN code
7432238694622
Prijs: € 1200,00

Waterontharder RC3000
Calconditioner waterontharder Type RC 3000 is bestemd voor de industrie, voor
appartementencomplexen en meervoudige woonunits. Deze ontharders werken optimaal
voor waterleidingen met een minimum diameter van 42 mm en maximaal 80 mm.

Capaciteit
20000 liter/uur
Diameter
42 tot 80 mm
Verbruik
4 Watt
Breed
213 mm
Hoog
185 mm
Diep
84 mm
Materiaal
ABS
Veiligheidstype
IP 65
EAN code
7432238694639

Prijs: € 1600,00

Waterontharder RC4000
Calconditioner waterontharder Type RC 4000 is bestemd voor de industrie, voor
appartementencomplexen en meervoudige woonunits. Deze ontharders werken optimaal
voor waterleidingen met een minimum diameter van 80 mm en maximaal 135 mm.

Capaciteit
50000 liter/uur
Diameter
80 tot 135 mm
Verbruik
6 Watt
Breed
213 mm
Hoog
185 mm
Diep
84 mm
Materiaal
ABS
Veiligheidstype
IP 65
EAN code
743223869464

