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Zacht water, hard nodig
Ervaar de vele voordelen



AquaStar®
 waterontharder

behoud van sanitair en apparatuur

HET KALKPROBLEEM
Ons standaard leidingwater bevat in heel veel gebieden een hoge concentratie kalk. Kalk is 
een steensoort afkomstig uit ons grondwater. Zodra de kalkdeeltjes opdrogen, wordt het een 
vaste stof en hecht het zich muurvast op sanitair en in waterverbruikende apparatuur.

DE ERGERLIJKE GEVOLGEN
Uw sanitair in badkamer, keuken en toilet hebben hieronder te lijden en dienen met regel-
maat ontkalkt te worden. Vervuiling, verkorte levensduur, ergernis en schade door agressieve 
schoonmaakmiddelen zijn het gevolg.
Ook uw huishoudelijke apparatuur zoals was- en vaatwasmachine, CV-ketel, heetwaterkraan 
en stoomoven ondervinden ergerlijke hinder van deze kalkaanslag. Een verhoogd chemie- en 
energieverbruik, verminderde werking en verkorte levensduur treden op.

DE OPLOSSING
U hoeft niet verder te zoeken, Plieger levert de oplossing voor uw kalkprobleem! De AquaStar® 
waterontharder ontkalkt en zorgt continu voor heerlijk zacht water. Uw voordelen zijn legio!

met waterontharder zonder waterontharder



AquaStar ® heeft het: 
• Een topkwaliteit waterontharder voor een gunstige prijs
•  Stijlvolle vormgeving en compact
•  Geïntegreerde volautomatische computerbesturing 
•  Uitgerust met zowel volume- en/of tijdsturing
•  Slechts 350 gram zoutverbruik per m³ bij 10 °dH ontharding
•  U profiteert van 25 jaar ervaring in waterbehandeling
•  U wordt jaarlijks door de fabrikant benaderd voor een onderhoudsbeurt aan de   
  waterontharder (inclusief desinfectie) en zoutlevering.
•  1 jaar GRATIS ALL-IN GARANTIE* (bij registratie binnen 3 maanden na plaatsingsdatum   
 op www.aqstar.nl)
•  10  jaar GRATIS ALL-IN GARANTIE* (bij jaarlijks onderhoud gedurende de eerste 10 jaar)

 * Bij niet verwijtbare storingen en defecten in Nederland (m.u.v. Waddeneilanden). 

      Onderhoud door fabrikant en uitsluitend gebruik van TopZout regeneratiezout. 

      Garantie op voorrijden, arbeid en onderdelen.

Het zachte water 

uit de AquaStar® 

waterontharder, zal 

u dagelijks blijven 

verrassen met de 

vele voordelen!

VOORKOMT KALKAANSLAG
Op en in sanitair, service, glaswerk, huishoudelijke apparatuur en in uw leidingstelsel.

VERLENGT DE LEVENSDUUR
Sanitair: zacht water voorkomt schadelijke kalkaanslag in en op uw sanitair en verlengt de le-
vensduur. Uw sanitair blijft schoner en hoeft minder vaak en minder intensief gereinigd te wor-
den. Agressieve ontkalkingsmiddelen (die uw sanitair en huid aantasten) zijn overbodig!
Huishoudelijke apparatuur en machines: onderdelen zoals verhittingselementen in uw was- 
en vaatwasapperatuur, afsluiters en sensoren zijn niet meer onderhevig aan extreme slijtage door 
kalkaanslag en hebben een efficiënte werking.

BESPAART OP UW UITGAVEN
Energie: kalkloze verhittingselementen hebben een lager energieverbruik.
Chemie: wasmiddelen, wasverzachter, vaatwasmiddelen, reinigings- en desinfectiemiddelen zijn 
in een sterk verlaagde dosering te gebruiken. Ontkalkingsmiddelen zijn volledig overbodig!
Arbeid: kalkloos sanitair, apparatuur en machines hoeven minder vaak gereinigd en minder 
intensief onderhouden te worden.

VERLAAGT UW GEBRUIKSKOSTEN
Zacht water voorkomt reparatie- en onderhoudskosten als gevolg van kalkafzetting aan uw  
sanitair, huishoudelijke apparatuur en machines. Onnodige en ergerlijke defecten – met hoge 
reparatiekosten als gevolg – worden voorkomen!

VERBETERT HET EINDRESULTAAT
Kalkloze onderdelen in uw apparatuur en machines hebben een hogere efficiëntie en leveren 
een voordeliger en beter eindresultaat op.

ALGEMEEN
Zacht water smaakt heerlijk en is gezond. Het is een goede basis voor een natuur- 
getrouw kopje koffie of thee, zonder vliesje en aanslag in uw kopje. Zacht water gaat huid-
uitdroging en huidirritaties tegen en geeft een heerlijk zachte huid. Zacht water voorkomt veel 
onnodige ergernis en levert een groot financieel voordeel op! 

De vele voordelen
van zacht water bij huishoudelijk gebruik



Heerlijk zacht, natuurlijk helder, 
natuurlijk een AquaStar®!
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NIEUW
HE-model: up-flow 
regeneratie, slechts 350 gr.* 
zoutverbruik p/m3 en laag 
spoelwaterverbruik

Computerbesturing
(volume en/of tijdgestuurd)
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uw aanbieder:

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende en overtuigende 
demonstratie en model- en plaatsingsadvies bij u thuis. 
De inhoud van deze brochure is slechts ter informatie; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

MODELLEN S-500 800 SHE 1400 SHE 2000 SHE

Geschikt voor (aantal pers.) 1 1 - 4 2 - 6 3 - 10
Max. uitwisselingscapaciteit* 2 m³ 3,2 m³ 5,6 m³ 8 m³ 
Eco. uitwisselingscapaciteit* 1 m³ 1,6 m³ 2,8 m³ 4 m³ 
Harsinhoud (liter) 5 8 14 20
Zoutinhoud (kilogram) 5 15 30 40
Normaal debiet (liter/uur) 1000 2000 2000 2000
Volume en/of tijdsturing Instelbaar Instelbaar Instelbaar Instelbaar
Bypass meegeleverd Ja  Ja Ja Ja
Resthardheid Ja  Ja Ja Ja

Afmeting HxBxD (cm) 46,5x20x36 59x22x45 106x22x45 128x22x45
Aansluiting leiding (mm) 22 22 22                               22Zout-
verbruik (gram/kuub)* 500 350 350 350
Voltage 12 volt 12 volt 12 volt 12 volt 

Artikelnummer** 7510641 7510642 7510643 7510644

*    Bij een hardheidsverlaging van 10 °dH.
**   Waterontharder wordt geleverd inclusief zout en afvoerset.
     Voor huishoudelijk gebruik wordt uw waterontharder ingesteld op ca. 3 °dH. Andere hardheden (°dH) of totale ontharding is instelbaar. 


