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VOOR DE GEZONDHEID VAN U EN UW DIEREN

VOOR UW WONING, LEIDINGEN EN HUISHOUDELIJKE APPARATEN

geen sporen meer van chloride, pesticide en andere sedimenten zoals
ijzer, gietijzer, microplastics , e.d.

80% minder kalkafzetting op de leidingen en toestellen

jeuk en roodheid van de huid worden geëlimineerd, ideaal voor huid en haar

98% effectieve bescherming tegen zwevende roestdeeltjes in het water

het water wordt zacht en aangenaam om te drinken voor mens en dier

geen onderhoud van de magnetische waterverzachter, alleen de vliesfilter en
actieve koolstof dienen vervangen te worden (+/- om de 6 maanden)

smaakverbetering van producten op waterbasis, zoals koffie en thee

er wordt een beschermende laag op de leidingen gelegd die verhinderd dat
kalk- en ijzerafzetting nog mogelijk is

de noodzakelijke kalk, nodig voor botontwikkeling voor mens en dier blijft
aanwezig in het water in een poedervorm die zich niet kan binden met het water

compact en zeer eenvoudig te installeren na de watermeter door
uw eigen sanitair installateur

beschermd uw boiler van uw warmtepomp of condensatieketel,
dit in tegenstelling tot een waterontharder die werkt met zouten en harsen

lange levensduur (meer dan 25 jaar)

de omzetting van kalk in poedervorm is niet gebonden aan een
bepaalde afstand in tegenstelling tot goedkopere magnetische apparaten

geschikt om te installeren in een kleine ruimte zonder vloeroppervlakte in te nemen

waarom kiezen
voor een AQUALIBER

 waterverzachter?
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VOOR HET MILIEU

geen toevoeging van zouten en harsen die in het milieu kunnen terechtkomen

geen chemische toevoegingen

1 er blijft geen natriumresidu achter in het water 

geen aansluiting op het elektriciteitsnet

2 
geen waterverspilling door het spoelen van de harsen d.m.v. zouten  

waarom kiezen
voor een AQUALIBER

 waterverzachter?

1  natrium is in tegenstelling tot natriumchloride, ook bekend als keukenzout, smaakloos, maar zorgt er wel voor dat 
mensen met een zoutarm dieet een te hoge opname van natrium niet kunnen verwerken.

32  dit geeft een besparing van meer dan 15 m  water/jaar die een waterontharder nodig heeft om de harsen te wassen.
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waarom kiezen
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 waterverzachter?

Hoe werkt onze AQUALIBER?

Het leidingwater komt niet altijd op de meest zuivere manier binnen in uw woning. Ondanks het 
prima werk dat de watermaatschappij verricht, is er altijd sprake van vervuiling door transport. 
Vooraleer het water uit jou kraan komt legt het een hele weg af, dikwijls door niet aangepaste 
leidingen. Ook de binnenleidingen van jou woning zijn zelden helemaal vrij van residu en andere 
zwevende delen die door de drukverschillen mee vrijkomen.
Ook qua smaak- en geurbeleving kan er dikwijls nog extra aandacht nodig zijn vooraleer je wil 
overschakelen op kraanwater om dagdagelijks te drinken. Voor de  plaatsen we Aqualiber
daarom steeds een actief koolstoffilter voor de smaakbeleving en een vliesfilter om de 
zwevende delen op te vangen om zo zorg te dragen voor de levensduur van de .Aqualiber

3Doormiddel van magnetohydrodynamica  of kortweg MHD gaat het water een traject door de 
Aqualiber afleggen op basis van centrifugale bewegingen en magnetisme. De structuur van het 
water kan op deze manier gewijzigd worden en zorgt ervoor dat kalk zich niet meer kan binden 
met het H2O (water).

3 het fundamentele concept achter magnetohydrodynamica (MHD) is dat magnetische velden stromingen kunnen induceren in 
een bewegende geleidende vloeistof, die op zijn beurt de vloeistof polariseert en het magnetisch veld zelf verandert.

CINTROPUR NW32TE
KOOLSTOFFILTER

CINTROPUR NW25
VLIESFILTER 25µ

AQUALIBER 25 PLUS
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Wat betekent water „verzachten“?

Een waterontharder op basis van zouten en harsen is zeker niet de baarlijke duivel, maar heeft 
toch heel wat nadelen… het gebruik van natriumchloride (zout), het elektriciteitsverbruik, het 
extra waterverbruik voor spoelingen en de inname van vloeroppervlakte zijn zeker de meest in 
het oog springende.

Al deze nadelen hebben we met de  weggewerkt zodat hij in combinatie met de Aqualiber
Cintropur koolstof- en vliesfilter de ideale ecologische partner is voor perfect uitgebalanceerd 
water. De  zorgt ervoor dat kalkafzetting en roestvorming geen kans meer krijgen en Aqualiber
beschermd de leidingen, huishoudelijke toestellen en bovenal uw gezondheid optimaal. In 
combinatie met de Cintropur duofilters, een Belgisch kwaliteitsmerk, behandelen we het water 
op vlak van smaak- en geurbeleving. Chloriden, pesticiden en microplastics krijgen zo geen kans 
meer om de waterkwaliteit nadelig te beïnvloeden.

Indien u water wenst te gebruiken vanuit een particuliere bron is het toevoegen van een extra 
filter op basis van ultraviolet licht een must om uw water bacteriologisch te gaan desinfecteren. 
Ook hier biedt Cintropur de meest ideale oplossing. De trio-filters van Cintropur zijn zowel op 
vlak van gebruik als qua onderhoudsvriendelijkheid toonaangevend.

Vraag gerust meer info als u water wenst te gebruiken vanuit een particuliere bron.



AQUALIBER 200.001

AQUALIBER 25 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR SL240 DUO-CTN  

AQUALIBER 25 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW25 DUO-CTN  

AQUALIBER 25 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW25 & NW32TE

AQUALIBER 25 PLUS B IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW25 & NW32TE  

AQUALIBER 45 PLUS IN COMBINATIE MET CINTROPUR NW32 & NW32TE 

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VET VOOR O-RING

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | INOX WANDBEVESTIGING
VET VOOR O-RING

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VERBINDINGSMOF
INOX WANDBEVESTIGING | VET VOOR O-RING

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VERBINDINGSMOF 
INOX WANDBEVESTIGING  | VET VOOR O-RING

FILTERVLIES 25µ (5 STUKS) | ACTIEVE KOOL 3,4 L | VERBINDINGSMOF
INOX WANDBEVESTIGING | VET VOOR O-RING

1 TOT 2 WOONEENHEDEN  

1 TOT 2 WOONEENHEDEN  

1 TOT 2 WOONEENHEDEN  

2 TOT 3 WOONEENHEDEN  

3 TOT 5 WOONEENHEDEN  

AQUALIBER 200.002

AQUALIBER 200.003

AQUALIBER 200.004

AQUALIBER 200.005

PRODUCTLIJST PAKKET
CONTACTEER ONS VOOR DE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OF GA NAAR ONZE WEBSITE 

CONTACTEER ONS VOOR ANDERE PAKKETSAMENSTELLINGEN
OF VOOR BEDRIJFSMATIGE OPLOSSINGEN
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AQUALIBER
25 PLUS

CINTROPUR
NW25

CINTROPUR
FILTERVLIES 25µ

AQUALIBER
25 PLUS B

CINTROPUR
NW32 TE

CINTROPUR
ACTIEVE KOOL 3,4 L

AQUALIBER
45 PLUS

CINTROPUR
NW32

AQUALIBER
55 PLUS

CINTROPUR
SL240 DUO-CTN

CINTROPUR
NW25 DUO-CTN
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AQUALIBER

CINTROPUR

CINTROPUR

TE

NW25

NW32

PRODUCTLIJST
CONTACTEER ONS VOOR DE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OF GA NAAR ONZE WEBSITE 
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CINTROPUR SPARE PARTS CINTROPUR SPARE PARTS

VERBINDINGSMOF

WANDBEVESTIGING

WANDBEVESTIGING
INOX 

VET VOOR O-RING

O-RING KLOK

CENTRIFUGALE
SCHROEF 

PVC DEKSEL

PVC
FILTERSTEUN

INZETSTUK
KOOLSTOF

NW32

NW25

TIO

NW25

NW32

NW25 | NW32

SL240

1"

1" 1/4

DOORZICHTIGE
KLOK

PURGEERDOP

BOLKRAAN 1/4"

SLEUTEL

DOORZICHTIGE
KLOK SL240

CTN PATROON
KOOLSTOF

ADAPTER TIO

COMPLETE
KOPPELING

FILTERKOP
NW25 | NW 32

PRODUCTLIJST SPARE PARTS
CONTACTEER ONS VOOR DE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OF GA NAAR ONZE WEBSITE 



VOORWAARDEN

De onder * vermelde prijzen zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden: 

Prijzen zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen.
Al onze verkopen en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transport en verzekering.

Op al onze verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Betalingsvoorwaarden zijn bij bestelling, tenzij anders bedongen in een schriftelijke 
overeenkomst.

Installatie is op risico van de uitvoerder en overeenkomstig onze installatie-instructies en 
voorwaarden en zijn niet in onze prijzen inbegrepen

1. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen.
2. Onze offertes gelden maar ten titel van inlichting.
3. De order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.
4. De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper.
5. Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer 
op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. Wij behouden ons tevens het 
recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en 
dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
6. De leveringstermijnen zijn benaderend. De laattijdige levering kan geen aanleiding geven 
tot vergoeding of weigering  de goederen in ontvangst te nemen.
7. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht. 
(ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand). 
Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te 
verlengen, zolang de overmacht duurt.
8. Voor zichtbare gebreken moet ten laatste binnen 8 dagen worden geprotesteerd bij 
middel van aangetekend schrijven. Voor verborgen gebreken moet onmiddellijk na de 
vaststelling klacht neergelegd worden bij middel van aangetekend schrijven.
9. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de door de koper verschuldigde 
koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Zolang de betaling niet heeft plaats 
gehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de 
ruimste zin van het woord te gebruiken.
10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Lint, zonder korting.
11. Wanneer deze factuur niet betaald wordt binnen de overeengekomen betalingstermijn 
(vervaldag) of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de 
Wet betalingsachterstand handelstransacties, vanaf de daarop volgende dag, van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, heeft Senfina bv recht op de betaling van een 
interest tegen intrest betalingsachterstand handelstransacties met een minimum van 150 
EUR.
12. In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (afdeling 
Mechelen) bevoegd.
13. De Belgische wet is van toepassing op deze overeenkomst.
14. Onze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op deze van onze klanten tenzij anders 
bedongen in een schriftelijk contract.
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