BESTWATER Jungbrunnen 66-00 ULTIMATE

Jungbrunnen 33 ULTIMATE aan 21% BTW

Compact moleculair filtersysteem met 30 jaar garantie

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Prijs met korting1950,00 €
Verkoopprijs: 2359,50 €
Korting -121,00 €
BTW409,50 €

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantBESTWATER

Beschrijving

Omgekeerde osmose waterfiltertoestel met uitgebreide vitalisering dat u dagelijks van gezond,
super zuiver, fris, fijn trillend, hoogenergetisch water voorziet tot maximum capaciteit van
300 liter per dag en een voorraadvat van 5 liter.
Als het gaat om gezondheid, welzijn en bewuste levensstijl weigeren meer mensen om
compromissen te sluiten. Wij gunnen u enkel het beste van het beste!
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Met de nieuwe Junbrunnen 33-00 ULTIMATE heeft BestWater een omgekeerde osmose
waterfilter van de volgende generatie ontwikkeld.

Aanpasbaar aan iedere waterkwaliteit, ook voor het zuiveren van putwater
De nieuwe Junbgrunnen 66-00 ULTIMATE heeft vijf filtratie-elementen, die zijn verdeeld in de
drie 'quick-change' cartridges. De filterpatronen zijn gemaakt van het zuiverste polypropyleen en
gevuld met de zuiverste actieve kool uit kokosnoten. Deze filter is opgebouwd uit 2 voorfilters
(sediment en actieve koolstof), 1 membrbaan en 1 Aqualith Crystal Energy nafilter.

Watervitalisering
Deze filter gaat veel verder dan moleculair zuiver water maken. Uw water wordt opmerkelijk
vitaler dankzij de combinatie van deze technieken.

1. Zeoliet
2. Berkristal

met biophotonen technologie

3. Werveling

Installatie
De installatie neemt ongeveer een uur tijd in beslag. U kan kiezen om de meegeleverde
hoogwaardige geborstelde inox kraan te laten installeren of mits een meerprijs uw bestaande
kraan te laten vervangen door een design 3-weg kraan. De installatiekosten van dit toestel in
zitten in de prijs van het toestel inbegrepen. Bij een leidingdruk minder dan 2,5 BAR dient een
extra boosterpomp worden geïnstalleerd aan 299€ excl. BTW.

Onderhoud
Het onderhoud is eenvoudiger geworden. Sluit de watertoevoer af en leeg het reservoir. Nu
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kunt u de pre- en post-filters gemakkelijk vervangen. Het hele proces niet langer dan 10
minuten. We werken met een ervaren team die u jaarlijks contacteert voor uw filteronderhoud.
De filterwissel van de jungbrunnen 33-00 ULTIMATE hoeft 1a2x per jaar te gebeuren:
indien nodig, na 6 maanden: vervangen van de sediment voorfilter van 2Omicron.
1x per jaar: Groot onderhoud: desinfectie + vervangen van de 2 voorfilters en nafilter
Het jaarlijks grondig onderhoud door onze onderhoudsdienst kost 181,50€ incl. 21 % BTW.
Voor de doe-het-zelver kost een jaarlijks filterpakket 140,00 euro inclusief verzendingskosten en
21%BTW BTW.

Indebouwd voorraatvat
Het ingebouwde voorraadvat van 4l levert voor de meeste situaties voldoende capaciteit van zuiver water.

Ruimtebesparing
De nieuwe BESTWATER Jungbrunnen 33-00 ULTIMATE neemt veel minder plaatst in beslag.
Afmetingen (H x B x D):380 mm x 270 mm x 400 mm. Dus meer vrije ruimte onder de
gootsteen!

Specificaties
Zuiver drinkwater produktie bij 16 ° C en 4,0 bar: 6,5 l / uur
maximuum capaciteit van 150l/dag
zuiver/spoelwater verhouding bij 16 ° C en 4,0 bar: 1: 2,5
percentage afwijzingen van vreemde stoffen 98-99%
1 x 50 GPD FILMTEC® membraan in serie
tankinhoud op 4,0 bar: 4 liter
afmetingen (H x B x D): 380 mm x 270 mm x 400 mm
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gewicht: 10.5 kg (zonder water)
behuizing: gepoedercoat aluminium

Inbegrepen bij de Junbrunnen 66-00 ULTIMATE
20 micron sediment de 2e helft van het jaar
5 m 1/4 "slang in geel voor super zuiver drinkwater water
5 m 1/4" slang in rood voor spoelwater
5 m 1/4 "slang in wit voor de leidingwater aanvoer
water-stop lekkage veiligheid met AA batterij
Y splitter voor de aansluiting van de wasmachine of vaatwasser aan het water-stopper
adapter 3/4 "binnendraad 1/4" slang (vaatwasmachineaansluiting)
sleutel voor openen van de behuizing
design waterkraan in mat geborsteld edelstaal incl. montageset en aansluit adapters
Desinfecterende & Hygiene handschoenen
Quick Guide

Pas op voor Plastic flessen!
Wij ontraden dit water in gewone plastic flessen te bewaren doordat het oplossend vermogen
veel hoger is dan gewoon water. Wij raden inox, glas en BPA vrije plastic flessen aan. Deze kan
je altijd bij ons nabestellen.
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