“ Culligan,
dat is kiezen voor
80 jaar ervaring ! “

Modernity 1.5

De voordelen van zacht water
- Zachte huid zonder irritaties
- Minder zeep, meer schuim
- Besparing op wasproducten
- Minder onderhoud aan sanitair

Contacteer ons op het gratis nummer 0800 90 240 of op www.culligan.be

HARD WATER

Garantie*
- 15 jaar op de meerlagige tank
     - 15 jaar op alle onderdelen
     - 15 jaar op de ventielpomp en      
        de zoutbak

VS

ZACHT WATER

Culligan zout

Onderhoud

Zout is noodzakelijk voor uw
waterverzachter. Het zout van Culligan heeft een zuiverheid van maar
liefst 99,75%. Zout bestellen kan via
de bestelpagina op de website.

Met de full service overeenkomst
kan u op uw beide oren slapen. Culligan geeft uw waterverzachter een
jaarlijkse onderhoudsbeurt en biedt
een uitstekende klantenservice,
gedurende het hele jaar.

* Mits afsluiting van Culligan Golden
Omnium serviceovereenkomst

De Modernity 1.5 is een toestel voornamelijk bestemd voor industrieel
gebruik.
Het zijn volumegestuurde ontharders met downflowregeneratie en
proportionele pekeling die voorzien zijn van een zoutbak met voeler.
Alle ontharders zijn standaard uitgerust met een OLED-display met 4 regels,
een geluidsalarm en een elektronische bypass. Met de back-upbatterij
worden de gegevens bewaard, mocht de stroom uitvallen.

Kenmerken waterverzachter Modernity 1.5
Model

Afmetingen
harstank + kop

Afmetingen
zoutbak

Liters hars

Aansluiting

Voedingsspanning

60

150,0 x 33,0 cm

97,0 x 61,0 cm

60

1 1/2 “

24V

90

150,0 x 40,6 cm

97,0 x 61,0 cm

90

1 1/2 “

24V

120

183,5 x 40,6 cm

97,0 x 61,0 cm

120

1 1/2 “

24V

150

159,1 x 45,7 cm

127 x 61,0 cm

150

1 1/2 “

24V

210

187,5 x 53,3 cm

127,0 x 76,2 cm

210

1 1/2 “

24V

*Culligan behoudt zich het recht om de karakteristieken en technische eigenschappen van zijn producten aan te passen zonder waarschuwing.
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