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6:48   RISE & SHINE
Dankzij de BWT perla waterontharder 
kan u elke ochtend genieten van zacht 
water. Een geweldige start van de dag. 

10:06   CAR WASH
Dankzij de Pluvio krijgt u zuiver 
regenwater dat u kan gebruiken voor 
toilet, wasmachine, tuinirrigatie en 
schoonmaken van uw auto.

12:13   DINER TIME
Lekker en gezond kraantjeswater om te 
drinken of om te koken met de AQA drink 
onder het aanrecht. 

15:47   DIRTY LAUNDRY
Parelend zijdezacht water, via de Perla Silk, 
zorgt ervoor dat uw wasgoed knuffelzacht is 
en dat uw toestellen langer mee gaan. 

17:41   REFRESHING 
SHOWER
Gedaan met kalkresten na het douchen. 1 
druk op de knop van de Quick&Clean en uw 
douchedeuren blijven glanzend.

19:22   DINER WITH 
FRIENDS
Met het trendy design van de VIDA Pink 
Kiss past hij perfect op het aanrecht 
tijdens gezellige kookavonden. 

22:51   COSY EVENINGS
Bescherm uw centrale verwarming met de  
BWT AQA therm producten.

7:15   SHINY TEETH
Tanden poetsen wordt leuk als je 
weet dat dankzij  de E1-filter ons water 
hygiënisch en zuiver is. 

7:03   TASTEFUL COFFEE
Even de krant lezen met een koffie. De Penguin 
waterkan tovert kraantjeswater om naar 
magnesiumwater. 
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WATER 24U/7DAGEN.

Dagelijks gebruikt u liters water, thuis en op het werk. Om uw comfort te verhogen, en u te 
beschermen tegen kalkafzetting en energieverlies, kan u nadenken over uw watergebruik. 
Hieronder ziet u een grafische voorstelling van een mogelijk dagelijks waterverbruik. Ontdek 
in deze brochure in detail hoe u van meer comfort en bescherming kan genieten door te 
kiezen voor waterbehandeling. 

 Veel leesplezier!
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BADEN IN 
ZIJDEZACHT 

WATER

Zeep en douchegel verwijderen vet uit de 
huid en drogen die daardoor uit. Minder is 
daarom zeker beter! Een kleine hoeveelheid 
volstaat voor een huidvriendelijke reiniging. 
Enkel die delen van het lichaam, waar zich 
zweet-, talg- en geurklieren bevinden, zoals 
de oksels, de intieme regionen en de voeten 
dienen immers dagelijks gereinigd te worden.

HARD WATER BEVAT VEEL KALK WAAR-
DOOR DE REINIGENDE WERKING VAN 
ZEEP ERNSTIG VERMINDERD. DOOR 
ZACHT WATER TE GEBRUIKEN IS HET 
REINIGEND EFFECT BETER, WAAR-
DOOR U MINDER ZEEP NODIG HEEFT.

Bovendien vormt hard, kalkhoudend water in 
verbinding met zeep onoplosbare zouten – de 
zogenaamde ‚kalkzeep‘ – die op huid en haar 
achterblijven. Deze op de huid opgestapelde 
kalkzeep heeft een negatieve invloed op 
de natuurlijke beschermlaag van de huid, 
waardoor deze ruw wordt.



Hard water veroorzaakt tevens kalkafzetting 
met zichtbare witte sporen als gevolg. Dit zorgt 
voor zichtbare witte sporen. Het zorgt voor veel 
onderhoud en verkort aanzienlijk de levensduur 
van uw sanitair. In de meeste regio’s in België 
is het water tussen 15°f en 40°f. Investeren 
in waterbehandeling is dus een verstandige 
beslissing. 

Gaat u met BWT in zee, dan kan u zich beroepen 
op meer dan 50 jaar ervaring in waterbehandeling 
in België. De BWT-producten zijn verkrijgbaar bij 
de sanitaire groothandels en u kan zich beroepen 
op het professioneel advies van een BWT-
installateur in uw regio.

Vraag uw gratis stadswateranalyse aan op  
www.bwt.com.

gratis waterhardheidsanalyse
bwt.com
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ONZE HUID – ONS 
MEEST VEELZIJDIGE 

ZINTUIG

BWT.

VOEL HET VERSCHIL!
Via de huid nemen we druk, warmte, koude 
en pijn waar. Gelijktijdig is de huid ook de 
spiegel van onze gevoelens en toont ze 
onze medemens door blozen, bleekheid of 
kippenvel hoe we ons voelen.  

BESCHERMING & COMFORT
Baden is een moment van rust voor uzelf. 
Ontspanning na een lange werkdag. 
Hoe zachter het water, des te groter 
het genot. Hier functioneert de huid als 
belangrijk onderdeel van het zintuigstelsel. 
De drukreceptoren in de onderhuid reageren 
positief op parelend zijdezacht BWT-water.
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Baden en 
douchen 
in zijdezacht 
water
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Haarmerg

Cortex
Cuticula

ONZE HAREN IN GETALLEN

•   80.000–140.000 haren bedekken ons 
hoofd

• Een haar groeit tot 0,35 mm per dag en   
  gemiddeld 1 cm per maand
•  Daardoor groeit er dagelijks zo’n  

25 à 30 en maandelijks tot 800 meter 
hoofdhaar
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DE STRUCTUUR: 
Het haar wordt in de haarwortel gevormd, 
die onderaan via de haarpapillen van 
voedingsstoffen wordt voorzien. Door de 
haarschacht schuift die langzaam naar 
boven, tot hij door de opperhuid naar 
buiten treedt. Het haarmerg (medulla) is 
de kern van de haarschacht, en is omgeven 
door een bundel keratinevezels (cortex).

De buitenste beschermingslaag wordt 
gevormd door individuele haarschubben, 
die dakpansgewijs in een schubbenlaag 
(cuticula) zijn geordend. Onder de 
microscoop ziet een haar er daardoor uit 
als een dennenappeltje.

Buitenste beschermingslaag
Bij gezond haar liggen de individuele 
haarschubben glad over elkaar, bij droog 
haar staan ze borstelig recht.

VOCHT: WATER VOOROP!
Onze haren bestaan voor 10 à 15 procent 
uit water. Droge hitte, sterke zonbestraling, 
zout water en de schuimvormende 
detergenten in shampoos ontrekken dit 
vocht aan de haren. Kleuringen maken dit 
nog erger en drogen het haar verder uit. 

Bij droog haar staan de haarschubben van 
de buitenste beschermingslaag ietwat 
borstelig naar buiten. Daardoor voelt het 
haar niet alleen als stro aan, het ziet er ook 
zo uit, aangezien invallend licht niet meer 
wordt gereflecteerd. 

ZIJDEZACHT 
Water zorgt voor...
Glanzend mooi haar.



DE VOORDELEN VAN 
ZIJDEZACHT BWT-WATER ...
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U GENIET VAN...

•  merkbaar zijdezachte huid
•  glanzend haar
• een douchebeleving die aanvoelt als een     
  zachte zomerregen
•  het gevoel van zacht, vers linnen op uw 

huid
•  duurzame glans in keuken en badkamer

U BESPAART

• op dure herstellingen van      
  huishoudtoestellen of de leidinginstallatie
•  op uw energieverbruik en de verwarmings- 

kosten door minder kalkafzetting
•  tot 50 % in was- en reinigingsmiddelen



              

DE VOORDELEN VAN 
ZIJDEZACHT BWT-WATER ...
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U BESCHERMT...

• uw waardevolle               
  leidinginstallatie tegen    
  kalkafzetting
• uw huishoudstoestellen en  
  armaturen tegen kalkvlekken
•  het milieu door minder 

verbruik van was- en 
schoonmaakmiddelen



DE BWT-WATERONTHARDERS...
GENIETEN VAN COMFORT 
EN BESCHERMING

PERLA SILK 10
> Simplex ontharder
> Compact toestel
> Intelligente en zuinige 
regeneratie
> Heeft alle basisfuncties voor 
zacht water
> Beveiliging tegen overlopen 
zoutbak
> International display (symbols)
> Back-up bij 
stroomonderbreking
> Eenvoudig te programmeren
> Onderhoudsvriendelijk
> Made in UK
> Gratis indienststelling
> Mogelijkheid tot 
onderhoudscontract

AQA PERLA 5 C
> Simplex ontharder
> Losstaande zoutbak en harsfles
> Intelligente en zuinige 
regeneratie
> Ontsmetting bij elke 
regeneratie
> Back-up bij stroomonderbreking
> Uitlezen verbruiksgegevens  
via bluetooth
> Speciaal vakantieprogramma
> Gebruiksvriendelijk
> Onderhoudsvriendelijk
> Made in France
> Gratis indienststelling
> Mogelijkheid tot 
onderhoudscontract

PERLA SILK 15
> Simplex ontharder
> Compact toestel
> Intelligente en zuinige 
regeneratie
> Heeft alle basisfuncties voor 
zacht water
> Beveiliging tegen overlopen 
zoutbak
> International display (symbols)
> Back-up bij 
stroomonderbreking
> Speciaal vakantieprogramma
> Eenvoudig te programmeren
> Onderhoudsvriendelijk
> Made in UK
> Gratis indienststelling
> Mogelijkheid tot 
onderhoudscontract
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AQA PERLA 10 C
> Simplex ontharder
> Losstaande zoutbak en harsfles
> Intelligente en zuinige 
regeneratie
> Ontsmetting bij elke 
regeneratie
> Back-up bij stroomonderbreking
> Uitlezen verbruiksgegevens  
via bluetooth
> Speciaal vakantieprogramma
> Gebruiksvriendelijk
> Onderhoudsvriendelijk
> Made in France
> Gratis indienststelling
> Mogelijkheid tot 
onderhoudscontract

AQA PERLA 20 C
> Simplex ontharder
> Losstaande zoutbak en harsfles
> Intelligente en zuinige 
regeneratie
> Ontsmetting bij elke 
regeneratie
> Back-up bij stroomonderbreking
> Uitlezen verbruiksgegevens  
via bluetooth
> Speciaal vakantieprogramma
> Gebruiksvriendelijk
> Onderhoudsvriendelijk
> Made in France
> Gratis indienststelling
> Mogelijkheid tot 
onderhoudscontract

BWT PERLA SETA
> Zuinige en hygiënische duplex  
   ontharder
> Adaptieve parallelle werking  
   met piekdebiet 
> Lekbeveiliging overal in huis
> Naderingssensor
> Droge zoutbak, proportionele  
   bezouting
> Touchscreen multilingual      
   display
> Uitlezing en reminders via de  
   BWT@home applicatie
> Connectiviteit via LAN/ Wifi/  
   GSM/ GBS-contact
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KALK NEUTRALISEREN
EEN ALTERNATIEF ...

GEEN KALK VERWIJDEREN MAAR
•  kalk vervormen
•  leidingnetwerk en kranen intern 

beschermen tegen kalk
• mineralen bewaren in het leidingwater
• kalk is eenvoudiger te verwijderen

HET TOESTEL:
• werkt zonder zout
•  heeft geen afvoer nodig
•  heeft minimaal onderhoud nodig
• verkreeg een DVGW-certificaat

OP WATERONTHARDING
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KALK NEUTRALISEREN
EEN ALTERNATIEF ...

Bescherming tegen kalk
Water rijk aan magnesium

OP WATERONTHARDING
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MAGNESIUM...
EEN SMAAKDRAGER.
BWT.
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LEKKER KRAANWATER

Kraanwater filteren heeft tal van voordelen: 
- het verwijdert kalk uit uw stadswater en   
  beschermt uw koffiemachine
- u hoeft geen flessenwater meer te kopen
- het is goedkoop
- het zorgt ervoor dat de chloorsmaak          
  volledig verdwijnt
- u kan tot 20% van uw dagelijkse behoefte  
  aan magnesium invullen
- magnesium is een smaakdrager

Ontdek de BWT receptjes met magnesiumwater  

_ KALK

_ CHLOOR

_ ZWARE  
METALEN

+ MAGNESIUM

MAGNESIUM VERZEKERT
EEN PERFECTE SMAAK.

Dankzij BWT wordt uw kraantjeswater een ware 
proefervaring. Dankzij de BWT en de Mg²+-
technologie komt magnesium in uw drinkwater 
door ionenuitwisseling. Door het toevoegen van 
magnesium in uw drinkwater, wordt de balans van 
mineralen wordt behouden. Het resultaat is een 
bijna neutrale pH-waarde dat kenners van hoog 
kwalitatief mineraal water proeven als smaakvol en 
zacht water.
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Als u 2,7l magnesiumwater drinkt, dan kan 
u als volwassene tot 20% van uw dagelijkse 
magnesiumbehoefte aanvullen. Het voordeel 
van de waterkan is dat u hem overal in uw 
woonst kan meenemen. U kan het water 
perfect fris houden in de koelkast. De kan kan 
schoongemaakt worden in de vaatwasser.

SMAAKVOL
DRINK-
WATER

BWT
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De waterkan, 
een koopje!
Voor een aantrekkelijke prijs kan u reeds een BWT-
waterkan kopen met één filterelement. Met deze 
waterkan vervangt u op een eenvoudige wijze 
flessenwater. 

U kan het water ook gebruiken om thee of koffie te 
maken, of andere hapjes en drankjes.
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FILTER ONDER 
HET AANRECHT

MAGNESIUM IS: 

goed voor sporters 

goed tegen hoofdpijn 

goed voor extra energie

KRAANWATER VERRIJKT MET 
MAGNESIUM

De AQA drink haalt kalk, chloor en 
vuildeeltjes uit het water. De maximale 
levensduur van het filterelement is zes 
maanden. U kan ook een teller plaatsen en 
uw filterpatroon vervangen op basis van 
aantal verbruikte liters.

U kan heerlijke koffie, thee of andere 
dranken en gerechten bereiden met het 
magnesiumwater. U kan eenvoudig zelf het 
filterelement vervangen.

Vul uw dagelijkse magnesiumbehoefte aan 
door het drinken van kraanwater verrijkt met 
magnesium.
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DE AQA DRINK : 
PROEF HET VERSCHIL!

Zoekt u een vaste filtratie in de keuken? 
Deze filter kan u eenvoudig plaatsen onder 
het aanrecht. Hij neemt weinig plaats in en 
wordt met twee vijsjes bevestigd. 

U kan kiezen voor een extra kraan of om uw  
bestaande kraan aan te sluiten. Hiermee is 
het dus een oplossing voor renovatie en 
nieuwbouw.

BESCHIKBARE FORMATEN

 »  3 verschillende versies beschikbaar: AQA 
drink, AQA drink protect, AQA drink protect 
& care

 » Minimum om de 6 maanden vervangen of 
per verbruikt aantal liters, consulteer de 
hoeveelheden in de handleiding

 » Optioneel een Aquateller te verkrijgen voor 
het montioren van uw waterverbruik
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BRUIKBAAR 
REGENWATER.
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UW VOORDELEN
•  u bespaart stadswater
•  de filter verwijdert geur en kleur
•  u kan het water gebruiken voor 

wasmachine, toilet, tuinirrigatie en om uw 
voertuigen te wassen

•  regenwater is gratis
•  de bokalen zijn speciaal behandeld 

waardoor vuil minder snel hecht
•  de 2 laatste filterelementen zijn ook 

speciaal behandeld

Als u kiest voor een BWT-filter, dan kiest u voor filtratie in drie 
stappen. In de eerste stap worden grove vuildeeltjes uit het 
regenwater verwijderd. Dit filterelement is uitspoelbaar. 

De tweede stap is een filterelement dat vuildeeltjes opneemt. 
Daarna is er een filtratie met actief kool om verkleuringen en 
onaangename geuren te verwijderen.

Dankzij deze drie stappen wordt het regenwater gezuiverd en 
zal u dus geen kringen krijgen in uw toilet of krijgt uw wasgoed 
geen vieze geur. 

HELPT U STADSWATER TE BESPAREN
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DE BESTE 
SERVICE

krjgt u van BWT.
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EEN KWALITATIEVE START
De BWT-producten worden geplaatst door 
een BWT-installateur. Zij zorgen voor de 
perfecte aansluiting op uw bestaande sanitaire 
installatie. Daarna komt een BWT-technieker 
gratis bij u langs om de installatie finaal te 
controleren en in dienst te zetten. Daarna kan 
u zorgeloos genieten van het comfort van 
zijdezacht BWT-water. 

De BWT-waterontharder is een technisch 
product. Jaarlijks onderhoud is dus aanbevolen. 
U kan dit aanvragen via www.bwt.be.  
 
De BWT-technieker controleert tijdens het 
onderhoud de werking van uw filter en 
waterontharder en voert een reiniging van uw 
toestel uit, zodat u zelf zorgeloos kan genieten 
van uw BWT-toestel.

EEN BWT-TECHNIEKER, 
UW AANSPREEKPUNT
BWT heeft techniekers die elk in hun eigen 
regio opereren. Zo kunnen wij u snel en efficiënt 
verder helpen. 

BWT werkt met originele wisselstukken. U mag 
dus op uw twee oren slapen na uw aankoop van 
een BWT-toestel.

VRAAG UW 
ONDERHOUDSCONTRACT 
AAN BIJ BWT.
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F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E . 

Typographical and printing errors as well as technical changes reserved.

bwt.com

BWT Belgium NV
Leuvensesteenweg 633, B-1930 Zaventem

 +32 2 758 03 10
 bwt@bwt.be


