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Leidingwater 
Regenwater 
Grondwater

Service & Onderhoud

Een goed en professioneel onderhoud 
is van groot belang voor de levensduur 
van je WaterGenius® toestel. 

Daarom heeft Aquabest een 
professionele serviceorganisatie uit-
gebouwd met lokale servicepunten 
in gans België. Op vaste tijdstippen 
contacteren wij onze klanten voor het 
nodige onderhoud en garanderen wij 
hen zo nòg langer plezier van perfect 
water.

Kwaliteit, gezondheid, zuinigheid & innovatie

Sinds de introductie van de WaterGenius® waterontharders 
in 1989 hebben reeds duizenden particulieren en bedrijven 
gekozen voor onze hoogkwalitatieve producten.

Optimale kwaliteit, gezondheid en permanente innovatie worden 
door Aquabest hoog in het vaandel gedragen. Hierdoor zijn onze 
klanten verzekerd van vooruitstrevende en zuinige toestellen 
met een lange levensduur.

Aquabest biedt je water zoals water hoort te zijn.  
Geniet ervan.



Behandeling van Leidingwater
voor huishoudelijke, professionele & industriële toepassingen

Behandeling van  
Regenwater en Grondwater

All-In-One  
Waterontharder met drinkwatermodule

Geniet van glanzende kranen, een propere  
douchewand, heerlijke koffie en een zachte  
huid …

Bespaar op wasverzachters, (af)wasmiddelen 
en antikalkproducten …

EN bespaar nog eens € 400 per jaar  
op flessenwater! *

Geen last van kalk  
in je leidingwater, maar de  
smaak vind je maar niks?

De TastyTap zorgt  
voor de kwalitatieve smaak  
van flessenwater uit elke  
kraan van je huis.

Net als bij de All-In-One  
bespaart een gemiddeld  
gezin hier maar liefst  
€ 400 per jaar mee  
op flessenwater.*

HUISHOUDELIJK PROFESSIONEEL

T
IP

Enkel ontharding nodig?  
Kies dan voor onze Blue Line.

Enkel drinkwaterbehandeling nodig?  
Kies dan voor onderstaande TastyTap.

* Bron: Pidpa, gebaseerd op gemiddeld gezin.

Je baat een restaurant uit,  
een kapperszaak,  
een carwash? Of je hebt 
een medische praktijk, een 
bakkerij of een slagerij?

De Vario professionele 
waterontharder functioneert 
op maat van jouw gebruik en 
beroepsactiviteit.

Hierdoor verbruikt hij slechts exact 
wat nodig is en zorgt hij voor een 
opvallend grotere zout-, water- en 
energiebesparing dan de traditionele 
systemen.

Ook voor projecten van industriële aard  
kan je bij ons terecht. 

Of het nu over de chemische en farma- 
ceutische sector gaat, over de landbouw- 
sector of over het ziekenhuiswezen … 

Elk project wordt op maat onder- 
zocht, uitgevoerd en begeleid.

INDUSTRIEEL

REGENWATER

Toiletten spoelen, auto 
wassen, schoonmaak doen?

Mits de juiste filtratie en zuivering 
kan dit perfect met regenwater.  
Een fikse besparing op je waterfactuur 
en een mooie milieubijdrage!

De RainoQF verbetert de geur en 
kleur van je regenwater. Het toestel 
verwijdert zeer kleine vuilresten uit 
het regenwater en maakt het een 
stuk veiliger dankzij de reductie van 
chemische stoffen zoals lood, kwik 
en cadmium.

GRONDWATER

IJzer, zuur, sediment, geur en kleur, …
Elke grondwaterkwaliteit is anders en heeft andere 
zuiveringseisen. 

Aquabest onderzoekt dan ook nauwkeurig welke 
oplossingen het meest geschikt zijn om jouw 
specifieke grondwater te behandelen en dit in 
overeenstemming met het door jou gewenste 
eindresultaat of -doel.
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