“ Culligan,
dat is kiezen voor
80 jaar ervaring ! “

Family gamma

De voordelen van zacht water
- Zachte huid zonder irritaties
- Minder zeep, meer schuim
- Besparing op wasproducten
- Daling van de energiefactuur

Contacteer ons op het gratis nummer 0800 90 240 of op www.culligan.be

VS

HARD WATER

Garantie *
- 15 jaar op de meerlagige tank
    - 15 jaar op alle onderdelen
    - 15 jaar op ventielpomp en zoutbak

* Mits afsluiting van Culligan Golden
Omnium serviceovereenkomst

ZACHT WATER

Culligan zout

Full service

Zout is noodzakelijk voor uw
waterverzachter. Het zout van
Culligan heeft een zuiverheid van
maar liefst 99,75%. Zout bestellen
kan via de bestelpagina op de
website.

Met de full service overeenkomst
kan u op uw beide oren slapen.
Culligan geeft uw waterverzachter
een jaarlijkse onderhoudsbeurt en
biedt een uitstekende service na
verkoop, gedurende het hele jaar.

Eenvoudig principe

1045 L
920 M

930 L

De harsen binnenin de waterverzachter
houden alle kalkdeeltjes van het
leidingwater vast en laten enkel het
zachte water door.

915 S

Compact

910 K

Wanneer de harsen verzadigd zijn,
spoelt het toestel deze automatisch
met zoutwater. Op die manier worden
de harsen gereinigd en kunnen ze weer
kalk vasthouden.

Kenmerken waterverzachter Family
Model

Meest geschikte
zoutbak

Afmetingen toestel +
kop (HxØ)

Afmetingen
zoutbak

Liters hars

Aansluiting

Compact

/

(HxBxD)
63,0 x 30,0 x 48,0 cm

Zoutbak
geïntegreerd in toestel

10

3/4 “

910

K

63,0 x 22,5 cm

49,0 x 33,3 cm

10

3/4 “

915

S

112,0 x 22,5 cm

79,0 x 33,3 cm

15

3/4 “

920

M

130,5 x 22,5 cm

108,5 x 41,0 cm

20

3/4 “

930

L

145,0 x 22,5 cm

108,5 x 47,0 cm

28

4/4 “

1045

L

160,0 x 25,5 cm

108,5 x 47,0 cm

42

3/4” of 4/4 “

*Culligan behoudt zich het recht om de karakteristieken en technische eigenschappen van zijn producten aan te passen zonder waarschuwing.
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