
* Berekend op ontharding van 35°F naar 5°F.

1 badkamer, gemiddeld benodigd debiet

1 badkamer, hoger benodigd debiet 
2 badkamers, gelijktijdig gebruik, hoger benodigd debiet (totaal)

Aquabest Belgium bvba Beringenbaan 104, B-3290 Schaffen,  

tel. + 32 13 35 20 50, fax + 32 13 35 20 59, sales@aquabest.be, BTW BE 451.972.686, KBC 403-5069921-95

puur
   water

puur
     genieten

puur
  besparen

puur
   natuur

www.watergenius.be

milieu
vriendelijk

Puur zachtheid. Puur glans. Puur comfort. Puur smaak.
Zo moet water zijn.

Zorgzaam voor je huid en je haar.
Mild voor je sanitair.
En met de All-In-One ontharder ook eenvoudigweg lékker.
Zodat alles en iedereen ervan kan genieten.

Zodat jij ervan kan genieten.

Dankzij de All-In-One ontharder vloeien  
liters minder chemicaliën zinloos weg.  
En de afvalberg van plastic flessen  
groeit een stuk trager aan.

Dankjewel.

Puur besparing. Puur gezond verstand. 
Ook dàt moet water zijn.

Je sanitair heeft flink wat geld gekost.  
Je moet er dan ook lang en zorgeloos van kunnen genieten. 

Zonder kalk dus.

Met de All-In-One ontharder geniet je bovendien  
dubbel van je portefeuille: naast een fikse besparing op  

(af)wasproducten is ook flessenwater overbodig.
 

Te gek toch om het te kopen  
als het heerlijk lekker uit elke kraan stroomt ?

Technologie

Voorbehandeling

Hoofdbehandeling

Optimalisatiebehandeling

Inhoud behandeling All-In-One Blue Line

Voorfilter  
met drukregelaar

Voedingsgekeurde  
harsen

Redox-el  
drinkwatermodule 
(elektrolyseproces)

Verwijdering vuildeeltjes 
Waterdrukregeling

Kalkreductie 

Reductie chloorgeur en -smaak 
Reductie zware metalen 
Permanente antibacteriële werking

Optioneel 

  
 
 
 

Niet van  

toepassing

Basic Advance Evolution Max

Capaciteit *: 1200 liter

Piekdebiet*: 20 liter/min.

Zoutverbruik: 600 g

Zoutvoorraad: 50 kg

Aansluiting: 3/4”

Afmeting: 33B x 53D x 73H

Capaciteit *: 2000 liter

Piekdebiet*: 33 liter/min.

Zoutverbruik: 1000 g

Zoutvoorraad: 50 kg

Aansluiting: 3/4”

Afmeting: 33B x 53D x 73H

Capaciteit *: 3000 liter

Piekdebiet*: 50 liter/min.

Zoutverbruik: 1500 g

Zoutvoorraad: 75 kg

Aansluiting: 1”

Afmeting: 33B x 53D x 105H

Capaciteit *: 5000 liter

Piekdebiet*: 83 liter/min.

Zoutverbruik: 2500 g

Zoutvoorraad: 100 kg

Aansluiting: 1”

Afmeting: 33B x 53D x 119H

Basic

Advance

Advance

Evolution

Evolution

Max



omdat water  
    puur moet zijn ...

puur zachtheid
Door de kalk uit je water te verwijderen,  
zorgt de All-In-One voor pure zachtheid.

Voor elke huid, van klein tot groot.

En voor alle wasgoed. Zonder wasverzachter  
en met een minimum aan wasmiddelen.

puur smaak
Dankzij de geïntegreerde drinkwatermodule, 

tovert de All-In-One puur, zuiver en lekker drinkwater  
uit elke kraan van je woning.

Heerlijk om van te drinken en perfect  
voor de bereiding van je koffie, thee en gerechten.

En vooral: je hoeft niet langer te zeulen  
met zware en dure waterflessen. 

puur gezond verstand
De All-In-One is je persoonlijke waterstation.

Dankzij de voorbehandeling op vuildeeltjes,  
hoofdbehandeling op kalk  

en optimalisatiebehandeling op chloor en zware metalen, 
zorgt de All-In-One voor  

het meest lekkere, zachte en voordelige water ooit.

puur comfort
De All-In-One verwijdert niet alleen 

de harde kalk uit je water, maar ook de chloor.

Je water is hierdoor een stuk zachter,  
maar droogt vooral je huid en haar minder uit.

Zonder conditioner  
en met slechts weinig zeep- en shampoo  

bereik je hetzelfde zachte en gezonde resultaat.

puur glans
Je kranen, douchewand, koffiezetapparaat,  
waterkoker, … hebben geen last meer  
van ergerlijke kalkaanslag.

Alles behoudt zijn glans én zijn werking:  
kranen lekken niet, zeefjes verstoppen niet,  
(af)wasmachines en boilers laten het niet afweten, …
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