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Crystal Right

De Evolve Crystal Right voorziet de waterkwaliteit die u nodig heeft in het dagelijkse
leven. Dag en nacht zal uw water voldoen
zoals het hoort. Besparing op zeep en
schoonmaakproducten, beschermt zelfs uw
apparatuur van uw woning. In het bijzonder
is dit systeem zeer praktisch te bedienen.
Wanneer u gewapend bent met de juiste
apparatuur – filtermassa, controleklep,
de chlorinegenerator en de professionele
dealer – kan geen enkel waterbehandelingstoestel evenaren in
bediening en prestaties.

Bescherm
uw familie
en huis met het beste!!
WATERONTHARDING: BETROUWBARE EN EENVOUDIGE TECHNIEK
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Crystal Right

De Evolve Crystal Right combineert een gepatenteerd zelf-chlorinetechnologie met
gevorderde elektronica om te presteren zoals 4 eenheden in één: verzachten, ijzeren mangaanverwijdering en verhogen van lage PH-gehalten.
Dit systeem behandelt ook andere zaken zoals bacteriën.

Dit systeem is meer dan een evolutie… het is revolutionair!!
Systeem dat gebruikt
wordt om water effectief te
behandelen in één enkele
stap
•
•
•
•
•
•

Verwijdert hardheid
Verwijdert ijzer
Verwijdert mangaan
Verhoogt laag PH-gehalte
Reduceert ijzer en bacteriën
Reduceert onaangename smaken
en geuren

• Exclusieve Crystal Right filtermassa om
kalk, ijzer en mangaan te verwijderen,
alsook verhoging van de PH.
• Gepatenteerde chlorinegenerator
tegen bacteriën.
• Lithium batterij check-up.
• Makkelijk leesbaar LCD-scherm.
• Bescherming tegen overcapaciteit.
• Één toestel, zonder chemicaliën
of andere apparatuur.

De chlorinegenerator.
De Evolve Crystal Right
gebruikt een gepatenteerde
chlorinegenerator om ongewenst ijzer en bacteriën te
verwijderen. Bacteriën
veroorzaken slechtgeurende
leidingen en dichtslipping van
sanitair en leidingen.
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