
Vi kan kontaktes på følgende:

Tlf: +45 97 18 06 56 
email: henrik@jysk-vandrensning.dk 
email: knud@jysk-vandrensning.dk

Aktiv Kul til dit Anlæg
Det er værd at overveje Aktiv Kul til dit anlæg.
Giver en rundere smag samt ekstra filtrering
mod dårlig smag og lugt og ikke mindst
pesticider.

”Kalk belægninger mindskes drastisk
 - en helt utrolig dejlig fornemmelse.”

inkl. Bypass
m. slanger

Krystal Salt til din Anlæg
Sammenligning med alm. salttabs
Høj renhed
Ingen tilsætningsstoffer
Europæisk standard EN973A
Klar saltvand
Lang levetid for blødgøringsanlægget
 
Hvad er bedre ved Krystalsalt
Produktionsprocessen er mere bæredygtig
Bedre opløselighed og mere drøj i brug
Vi tilbyder 5 års reklamationsret på anlæg-
get ved køb af årlig behov salt.

Flowstyret
Spar på

Vandforbruget

 Ultrablødt Vand

Blødgøringsanlæg
Reducer kalken - oplev en helt anden frihed



22L resin
JV Soft 35 11L resin

JV Soft 25
Fordele ved kalkfrit vand:

• Ingen kalk i opvask-/ vaske-maskinen
• Ingen kalk i varmvandsbeholder /-veksler - giver 
store besparelser.
• Minimerer forbruget af shampoo, rengørings- 
middel samt vaskemiddel
• Hår vil opleves blødere og behageligt.
• Forlænger levetiden på alle vandforbrugende 
apparater, som f.eks. elkedel og kaffemaskine, samt 
installationer.
• Vasketøj forbliver blødt og pænt, selv uden skylle-
middel.

FUNKTIONSBESKRIVELSE
Når råvandet passerer gennem resinen, byttes kalcium og magnesiumioner
ud med natriumioner, og anlægget leverer blødt vand.
Anlægget regenereres med blødgøringssalt, og tidspunktet for rege-
nereringen kan bestemmes ud fra vandforbruget. Anlægget har en sty-
reenhed der bestemmer at anlægget regenererer f.eks. kl. 02.00 om natten 
når der ingen forbrug er.
Kapaciteten pr. regenerering afhænger af den aktuelle hårdhedsgrad.

Med den nye serie af blødgøringsanlæg
kan du virkelig opleve noget luksus.

Køkkenet og badeværelserne vil være fri for 
kalkbelægninger hvilket er en helt utrolig dejlig 
fornemmelse.
Du slipper desuden for et ødelagt VVS-system, in-
gen tilkalkede kaffemaskiner/vandhaner og ingen 
kalkpletter på dine fliser.

Anlægget har  en masse finesser og et design der 
er gennemført. Anlægget har et meget lavt forbrug 
i forhold til andre på markedet.

Anlægget er meget besparende på f.eks. el / vand 
og saltforbrug og er særdeles god investering for 
din bolig, der vil give væsentlig længere levetid på 
dine installatoner.

JV SOFT 35
Passende for 6-8 personer i husstand*¹

• 75 kg saltkapacitet Krystalsalt
• ca. 2,5 kg salt pr regenerering
• Kræver strøm/afløb og bypass installation
• Strøm som en mobiloplader
• Bredde 29 cm
• Dybde 48 cm
• Højde 113 cm
• 22 ltr. ionbyttermasse (Resin)

*1 anbefalet at udregne aktuel forbrug da det er forskel-
ligt hvad en person kan bruge.

JV SOFT 25
Passende for 1-5 personer i husstand*¹

• 25 kg saltkapacitet Krystalsalt
• ca. 1,5 kg salt pr regenerering
• Kræver strøm/afløb og bypass installation
• Strøm som en mobiloplader
• Bredde 29 cm
• Dybde 48 cm
• Højde 67 cm
• 11 ltr. ionbyttermasse (Resin)

JV Soft 25
- Regenererer efter 1800 liter
JV Soft 35
- Regenererer efter 2500 liter
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