De onderhoudsvrĳe oplossing tegen kalkaanslag.
Gebruikt geen zout, geen chemicaliën en geen stroom.
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Verwĳdert bezinksel, metalen en chemicaliën.
Verbetert de smaak en geur van het water.

De Big Green, dé oplossing voor uw drinkwater thuis, op kantoor
en in de horeca! Big green maakt gebruik van een revolutionaire
gepatenteerde technologie voor de aanpak van hard water. Het
verbetert de smaak en de kwaliteit van het drinkwater.
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Voorkomt kalkaanslag
Verhoogt levensduur van uw warmwater apparatuur
Verbetert de kwaliteit van uw drinkwater
Haalt chemicaliën uit het water
Streeploos schone badkamer
Onderhoudsvrĳ
Milieuvriendelĳk en energiebesparend
Geen stroom! Geen zout! Geen chemicaliën!
Behoudt alle belangrĳke mineralen

Capaciteit:
Afmetingen:

38 liter per minuut
2280 liter per uur
25,4 x 45,7 cm

Technologie: Gebaseerd op een bewezen technologie die bekend staat als Template Assisted Crystallisation
(TAC) In eenvoudige termen zorgt dit ervoor dat de kalkvormende mineralen aan elkaar plakken en niet aan metalen oppervlakken.

Onderhoud: Big Green vervangende cartridges kosten minder dan de jaarlĳkse onderhoudskosten voor een
traditionele ontharder van vergelĳkbare grootte, gemiddeld gaan de cartridges maximaal 3 jaar mee.

Milieu: Template Assisted Crystallisation (TAC), heeft de eerste effectieve methode voor het voorkomen van kalkafzetting opgeleverd zonder gebruik te maken van zout of chemicaliën mineralen worden omgezet in onschadelĳke kristallen.
Tests: Alle testen en goedkeuringen worden bevestigd door onafhankelĳke controles bĳ derden d.m.v. een internationaal erkend testprotocol voor de preventie van kalkaanslag.
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Tot voor kort waren waterontharders op zoutbasis vrĳwel
de enige manier om hard water te behandelen. Andere
alternatieven zoals (elektro)magneten en katalysatoren
zĳn beschikbaar maar niet bewezen effectief.
Big Green is geen waterontharder maar heeft alle voordelen van een waterontharder. Het water voelt en werkt
als zacht water. Big Green is zuiniger en heeft voordelen
die een waterontharder niet heeft. Big Green voorkomt
Kalkaanslag en zorgt voor lekker en zuiver drinkwater.

Contactgegevens:
www.big-green.nl
Next Filters B.V.
Postbus 17
1130 AA Volendam
info@big-green.nl
06 51 566232 Martin
06 55 385099 Ben

