De Home Water Station™ is beschikbaar in drie uitvoeringen: 1000, 2000 en 3000.
Alle drie produceren ze Genius Water. En, hoeveel genialiteit heb jij nodig?

JOUW SANITAIR
1-3 personen

Basissanitair
1000

Uitgebreid
sanitair
2000

Luxe–
sanitair
3000

3-5 personen

2000

2000

3000

5+ personen

3000

3000

3000

één douche
of bad

(regen)douche
en bad

douche met
zijsproeiers,
jacuzzi, ...

Behandelingsvolume (in liter)

1000

2000

3000

Maximaal debiet (in liter/min)

17

33

50

Genius Salt® zoutvoorraad (in kg)

50

75

100

Hoogte

73

105

119

Breedte

33

33

33

53 (69) cm

53 (69) cm

53 (69) cm

€ 1.999

€ 2.195

€ 2.495

HOME WATER STATION™

Diepte (diepte met aansluiting)
Adviesprijs (excl. BTW)

Elke Home Water Station™ wordt montageklaar geleverd, inclusief:
• volledig montagepakket conform de hoogwaardige eisen
van het G-9 Filtration Process™
• opstart door een Watergenius Service Engineer
• eerste vulling met Genius Salt® dat voldoet aan de Genius Water specificaties
INSTALLATIE
• Jouw installateur komt de Home Water Station™ installeren
• Na installatie registreert hij het toestel via mywatergenius.eu
OPSTART
• Op afspraak komt een Watergenius Service Engineer langs
• Hij meet en analyseert jouw water en stelt de Home Water Station™ in
volgens jouw noden
• Hij start het toestel op en vult het met Genius Salt®
• Om je te verwelkomen in de wereld van Genius Water, geeft hij je ook een Genius
Welkompack cadeau
GENIUS WATER
• Dankzij het Genius Care Plan krijg je 12 jaar garantie op je Home Water Station™,
vraag ernaar bij je Watergenius Service Engineer
• Er rest je nog één ding: met volle teugen genieten van je Genius Water
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HOME WATER STATION™
- DE NIEUWE NORM -

G-9 FILTRATION PROCESS™ INSIDE

ZUIVER WATER,
ZUIVER BESPAREN

Met het unieke en gepatenteerde G-9 filtratieproces in de Home Water Station™,
verlegt Watergenius eens te meer de grenzen. Een revolutionaire innovatie
en een nieuwe norm in de markt van de waterbehandelingssystemen.

G-1
Milli-filtratieproces

Dankzij het RVS-filterelement worden alle vuildeeltjes groter dan 0,05 millimeter uit het water verwijderd.

G-2
Drukmeting- en begrenzingsproces

Het unieke drukregelsysteem meet en stabiliseert de doorstroming
voor een optimale behandeling.

G-3
Uniek doorstroomproces volgens de strengste drinkwaternormen

Je water behandelen betekent niet enkel een opmerkelijke vooruitgang van je
waterkwaliteit. Dankzij de Home Water Station™ hoef je namelijk niet langer
flessenwater aan te kopen, je hebt minder wasproducten en wasverzachters nodig
en ook je sanitair vraagt minder onderhoud. Met andere woorden, dankzij Genius
Water kan je jaarlijks heel wat besparen. Hoeveel dat is, ontdek je hieronder.
Wil je precies weten hoeveel jij in jouw situatie kan besparen? Doe dan de test
op watergenius.eu

Flexibele slangen met silicone binnenwand én een terugslagklep voor extra veiligheid
garanderen een doorstroming conform de strengste drinkwaternormen.

G-4
High-tech onthardingsproces

De nauwkeurige, gebruiksafhankelijke werking met bescherming tegen stilstaand water
zorgt voor een zuinige en veilige behandeling van het water.

Ik gebruik geen
flessenwater.

Ik drink gemiddeld
4 glazen flessenwater per dag.

Ik drink gemiddeld
8 glazen flessenwater per dag.

G-5
Chloor-eliminatieproces

In deze fase wordt de onsmakelijke vrije chloor omgezet
naar onschadelijke, smaak- en geurloze chlorides.

1 pers.

€ 110

€ 365

€ 730

G-6
Reductieproces van zware metalen

2 pers.

€ 220

€ 730

€ 1.460

Na een oxidatiefase, waarbij zware metalen zich binden met zuurstof,
worden alle opgeloste metaaldeeltjes uit het water gespoeld.

3 pers.

€ 330

€ 1.095

€ 2.190

G-7
Bacterie-eliminatieproces

4 pers.

€ 440

€ 1.460

€ 2.920

5 pers.

€ 550

€ 1.825

€ 3.650

Alle bacteriën worden uit het water verwijderd door middel van
een spanningsveld van 200 millivolt.

G-8
Mineraal optimalisatieproces

Een keramische filtratie genereert water
met een optimale mineraalbalans.

G-9
Smaakoptimalisatieproces

Dankzij zuurstofcompressie krijgt het water een vollere smaak
met een aangenaam mondgevoel.

Voor de berekening van jouw jaarlijkse besparing, baseren we ons op één fles water per persoon per dag. En wie
gezond leeft, vervangt ook suikerhoudende en andere dranken door water. Daarom laten we je ook het verschil met
8 uitgespaarde glazen per dag zien. Reken daar nog eens bij dat je met een Home Water Station™ de helft bespaart
op je wasmiddellen, onderhouds- en antikalkproducten en zepen, ... In combinatie met 1 fles water per dag, komt
dit op zo’n € 365 per persoon per jaar.

