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 vorfor har jeg brug for 
et blødgøringsanlæg?

Hårdt vand indeholder meget kalk. 

Et blødgøringsanlæg fjerner kalken fra vandet, 

så du kan nyde godt af alle fordelene ved 

blødt vand:

• Uden kalk vil dine husholdningsapparater 
fungere effektivt og bruge mindre energi.

• Vaskemidler og sæbe skummer meget 
nemmere, så du skal bruge meget mindre 
af dem. 

• Dit tøj vil holde længere, fordi det er 
blødere, når det kommer ud af vaskema-
skinen, og farverne bevares bedre. 

• En blødere hud, der føles mere smidig.

• Mindre rengøring i badeværelset og 
	 køkkenet.	Armaturer	og	overflader	vil		
 skinne og holde sig som nye.

• Smagen af kaffe og te vil bedre komme til 
sin ret, når vandet er blødt. 

• Sundere hår, der vil stråle som aldrig før. 

• Vikl	dine	børn	ind	i	fløjlsbløde	
 badehåndklæder!
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 vorfor bør jeg 
vælge et Ökosoft 
blødgøringsanlæg? 

Ökosoft blødgøringsanlæg lever op 

til alle behov. I sammenligning med 

andre blødgøringsanlæg bruger 

Ökosoft anlæg meget mindre salt og 

vand under regenereringen. Takket 

være mange års erfaring er vores 

blødgøringsanlæg exceptionelt 

stærke og holdbare.
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  igtigt omkring 
DVGW

DVGW står for Deutsche Vereinigung des 

Gas- und Wasserfaches og er en uafhængig 

tysk	certificeringsorganisation.	
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•  DVGW foretager hygiejnetest af produkter 
og materialer, der kommer i kontakt med 
drikkevand, i overensstemmelse med 

 vurderingsprincipperne og retningslinjerne  
 fra det tyske miljøagentur (KTW, W 270). 

• Hygiejnetest udføres i overensstemmelse 
med tyske, andre europæiske og 

 internationale standarder. 

• Alle Ökosoft blødgøringsanlæg er 
	 DVGW-certificeret,	så	de	er	i	
 overensstemmelse med dansk lovgivning. 



lødt vand fra 
hanen hver dag

Det bløde vand fra dit Ökosoft 

blødgøringsanlæg sikrer dig 

daglig komfort. Takket være 

dets økonomiske drift og den 

exceptionelle holdbarhed, 

kan du slappe af og nyde dit 

Ökosoft vand.

Økonomisk og effektiv
Kompakte modeller med unikke 
flow-hastigheder	og	minimalt	

forbrug af salt og vand.

Sikker og pålidelig  
Det tørre saltkar og selvrensende ventilhus 

sikrer en ensartet drift.

Patenteret styremodul  
Optimal brug af den tilgængelige kapacitet, 

hvilket gør det til det mest økonomiske anlæg 
på markedet. 

Holdbar 
En solid saltbeholder og højkvalitetsresin i 
en	glasfiber	resintank,	til	maksimal	levetid.	
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   lt sammen i 
1 handy pakke

Alt, du skal bruge til dit Ökosoft 

anlæg, følger med i kassen 

og kan installeres nemt og 

bekvemt. 
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• DVGW-certificeret bypass
 Med denne bypass er sikkerheden  
 i top.
 

• 2 Fleksible slanger af rustfrit stål 
 Top kvalitet, nem installation.

• Airgab
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