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Deze inbouw filter wordt in een handomdraai in iedere keuken onder het aanrecht aangesloten en kan u laden met een krachtig filterpatroon
naar keuze.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Basisprijs inclusief BTW239,00 €
Prijs met korting197,52 €
Verkoopprijs: 239,00 €
Korting
BTW41,48 €

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantALVITO

Beschrijving
De Carbonit Vario inbouw waterfilter is eenvoudig te installeren met de meegeleverde aansluitslangen. Een ideale filter als u kiest voor zuiver vitaal mineraalrijk water door middel van een betaalbare filter die weinig onderhoud vergt. De vitalisering gebeurd door middel van kristallen. Hier
vindt u de installatievideo:
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Kristalhelder en vitaal water
Het is belangrijk dat uw drinkwater natuurlijke informatie en energetische lading meekrijgt. Wij kwamen op het lumineuse idee om in ieder
systeem kristallen en/of EM-keramiekjes te integreren. Iedere soort kristal of halfedelsteen geeft zijn eigenheid en progameert het water op een
unieke manier.
EM-keramiekjes stralen infrarood uit en activeren water door de verkleining van waterclusters, waardoor de oppervlaktespanning minder
wordt. Tenzij u zelf aangeeft wat u wil stemmen we de combinatie stenen zorgvuldig af op uw situatie zodat jullie water jullie op lange termijn
kan bekrachtigen.

De volgende edelstenen kunnen we integeren we in de kristalkamer:
Bergkristal: zuiverend, balanseert en versterkt de werking van andere stenen. Bergkristal schept helderheid, concentratie en helpt om een
neutrale en onpartijdige houding aan te nemen.

Rozenkwarts helpt het hart te openen om eigenliefde en zelfacceptatie te versterken zodat liefde kan ontvangen en gegeven
worden. Milde zachte kalmerende werking, bevordert empathie, openheid en behulpzaamheid.

Amethyst helpt het hoofd helder te maken en geeft inzicht in je gedrag, gevoelens en in de
keuzes die je maakt.
Rode Jaspis werkt aardend en helpt je je doelen waar te maken en helpt je ergens voor 100% voor gaan. Daadkracht, volharding,
vastberadheid, assertiviteit, organisatie en denkkracht zijn de kernwoorden.

Specificaties:
Gewicht VARIO Classic droog 2,4 kg
Afmetingen natte filter-eenheid zonder aansluitingen (B x H x D) 123 x 310 x 115mm

Voorzorgen:
enkel voor gebruik in water onder de 50°C
toestel beschermen tegen bevriezing.
filterpatronen moeten altijd vervangen worden om de 6 maanden.

Inhoud van het pakket
waterfilter
3 flexibele montageslangen van

80cm 3/8 schroefdraad + 1 van 30cm + T koppeling
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1 RVS wandhouder voor wandbevestiging
koppelstukken
kristallen

Montage

Vaak wordt deze filter aangesloten op een apparte design drinkwaterkraan. Deze is niet meegeleverd. U kan deze filter normaal gezien wel zonder extra materiaal op uw bestaande kraan aansluiten zodat alle koude water zuiver water wordt. Wil u graag hulp bij
montage. Aarzel niet om ons te contacteren. Wij rekenen hiervoor 80€ aan.

Tips!

We bevelen u aan deze filter te combineren met een Cosmic Light Watertransformer op de waterleiding voor super helder en licht vitaal water. Deze watervitaliser maakt maakt uw water zo vitaal dat er zich minder bacteriën gaan ontwikkelen in de filter, kalk niet meer gaat aanslaan, de
kristallen opgeladen worden in de filter en iedere cel van uw lichaam voed met het volledige lichtspectrum aan photonen. Uw water wordt niet alleen zuiver maar vele malen efficiënter!

Deze waterfilter combineert zich ook perfect met een kraanwervelaar zoals de Wellnesswirbler universele kraanwervelaar of een Salsa Helix 2 kraanwervelaar. Deze gaan meer zuurstof in het water brengen en het hoge spectrum accentueren. Mineraalrijk water uit een filter voelt en drinkt
zwaar. Door de combinatie van wervelen, vitaliseren door kristallen en Cosmic light wordt voelt en proeft uw water veeel lichter aan en kan u er gemakkelijk meer van drinken. In dit pakket is nog geen wervelaar bijgevoegd. Een wervelaar op de kraan en een leidingvitaliser op de
waterleiding maakt uw systeem compleet. Iedereen proeft het verschil!

Filterpatronen
Er zijn nog geen filterpatronen meegeleverd bij deze filter. Als u de filter op een appart kraantje
aansluit dan kunt u de NPF PREMIUM of EM-X PREMIUM patronen gebruiken. Deze hebben
een beperkte doorstroom van +-2 liter per minuut.
Als u de filter op de bestaande kraan wil aansluiten of een groter debiet wil aan gezuiverd water
kan u de IFP PURO of de NFP Clario filters gebruiken. Deze bieden ook een nog betere
bescherming tegen bacteriën en microörganismen maar houden iets minder goed zware
metalen tegen.
De patronen dienen iedere 6 maand vervangen te worden.
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