
WATERONTHARDERS
FAMILY
Waterontharders Family: 
Zachter dan zacht

Pure Quality in Water treatment.

CULLIGAN, IS KIEZEN  
VOOR KWALITEIT

De waterontharders Family van Culligan  
ontketenen de oorlog tegen kalk! Hun 
technologie garandeert u zacht en helder  
water. Ze verlossen u van kalksporen, 
gedaan met verstopte leidingen en 
een te hoog verbruik van detergenten.  
Bovendien, en niet onbelangrijk, verlagen  
ze de energiefacturen!
Culligan voert het ISO 9001 certificaat  
hoog in het vaandel. Er staat altijd een  
Culligan Man voor u klaar om u te advi- 
seren en te helpen bij het onderhoud 
van de waterontharders.

Culligan,  
uitvinder van de 
waterverzachter

SEDERT 1936

CULLI-3981_Fiche_Adoucisseurs_NL.indd   1 10/02/17   15:31



WATERONTHARDERS
FAMILY
Voor elke situatie is er een gepaste Family waterontharder

Cullex, uitstekend  
presterend hars

Dit hars vangt de in het water aanwezige kalk op. 
Dankzij zijn samenstelling garandeert het een 
optimaal rendement van uw waterontharder en 
een minimaal verbruik van het regenereerzout

Culligan  
Service
Ha, de Culligan Man! De specialisten van 
Culligan zijn over de hele wereld gekend. 
Onze techniciens, die permanent opleiding 
krijgen, waarborgen een tot in de puntjes  
verzorgde service. Naast de installatie en het 
onderhoud van uw toestel, leveren zij ook 
uw zout aan huis, zodat u zich echt nergens  
zorgen over hoeft te maken!

Zout van hoge 
kwaliteit
Culligan-zout heeft  
een zuiverheid van 99,75% 
en verzekert u een perfecte  
pekel om u een optimale 
werking van uw verzachter 
te bieden.

WATERONTHARDER

Zoutvat Hoogte
(mm)

Diameter
(mm)

Hars
(liters)

ZOUTVAT

910 C  630  225  10

910  640  225  10

915  1120  225  15

920  1315  225  20

930  1467  225  28

1045  1600  250  42

Zoutvat Hoogte
(mm)

Diameter
(mm)

Inhoud
(Kg)

910 C  650  320x530  25

K  490  333  30

S  790  333  55

M  1085  410  120

L  1085  470  160

L  1085  470  160
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Culligan behoudt zich het recht om de voorgestelde afmetingen en technische karakteristieken te wijzigen.
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1 - Bedieningsysteem

  Werkt met een uiterst nauwkeurige 
powerklep, robuust en bestand tegen 
corrosie. Volumegestuurd: dankzij 
deze bedieningswijze is het mogelijk  
het aantal liter nog beschikbaar 
onthard water op te vragen tot de 
volgende regeneratie.

2 - Meerlagige harstank

  Onvervormbaar en van voedingskwaliteit 
werd deze exclusief door Culligan 
ontworpen. De uitzonderlijk gladde 
binnenbekleding zorgt voor een totale 
reiniging van de harsen en beperkt 
de slijtage tijdens de regeneratie tot 
een minimum.

3 - Hars Cullex

  Deze is van voedingskwaliteit, 
weerhoudt de kalk en bij verzadiging 
wordt de hars geregenereerd tot het 
initiële uitwisselingsvermogen.

4 -  Zoutbak in polyethyleen van hoge 
kwaliteit

  Inhoud van 30 tot 160 kg, volgens  
de modellen.  

5 - Getemporiseerde vulinrichting

  Een veiligheidskraan met vlotter 
voorkomt het overstromen van water.

6 - Aanzuigsysteem voor zoutoplossing

  Een “air-stop”-klep garandeert 
het pekelen en het spoelen van de 
harsen in gesloten kringloop.

7 - Oplosplaat

  Zorgt voor een homogene verdeling 
van de pekel.
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