WELLNESS WATER®
FOR BODY AND HOME

W e l l n e s s

W a t e r

S o l u t i o n s

MAKE YOUR OWN
WELLNESS WATER®

In het water kunnen we ons volledig ontspannen.
Wil je je huid en haren ook na de deugddoende douche of warm bad laten stralen,
dan is de puurheid van het water essentieel.
Daarom optimaliseert Watergenius leidingwater tot verfijnd
en verzorgend Wellness Water®, zonder overbodige of schadelijke stoffen.
In 4 essentiële stappen worden niet enkel kalk maar ook chloor, bacteriën
en minuscule vuildeeltjes in je water gereduceerd.
Zo heb je die dure verzorgingsproducten niet langer nodig om je huid soepel
en jong te houden. En ook de levensduur van je kledij, servies, toestellen,
leidingen en sanitair verlengt bij het gebruik van Wellness Water®.
Fluwelig voor de huid. Zijdezacht voor het wasgoed. Duurzaam voor het huis.
Watergenius creëert Wellness Water®, een streling van water.

WATER IS LIFE, ENJOY IT!

MY BODY
Ons lichaam houdt van water. Het reinigt en werkt heerlijk ontspannend.
Wellness Water® van Watergenius reduceert overbodige stoffen
zoals chloor en kalk uit je water, met een zichtbaar positief effect op je huid en haar.
Zo blijven de souplesse en natuurlijke beschermlaag van je huid
en de veerkracht van je haar beter in stand. Zacht voor je huid, teder voor je haar,
gezond voor je body.
Watergenius houdt jouw lichaam zuiver.

MY BATHROOM
Wat je graag ziet, daar draag je zorg voor. Je wil dat je mooie designkranen
en -sanitair er goed uitzien en blijven uitzien.
Ook je garderobe verdient een zachte behandeling. Terecht.
Watergenius filtert overbodige hardheid uit je leidingwater.
Zo blijven je kranen, sanitair en leidingen niet alleen beschermd
tegen kalkaanslag, je delicate wasgoed krijgt eindelijk wat het verdient:
niets dan zuivere zachtheid. Elke dag, keer op keer.
Watergenius houdt jouw sanitair zuiver.

1 tot 3 personen

3 tot 5 personen

5 of meer personen

Wellness Water Solutions
De Wellness Water Solutions zijn beschikbaar in drie uitvoeringen: 1000, 2000 en
3000. Alle drie produceren ze Wellness Water®. En, hoeveel wellness heb jij nodig?

Basissanitair
1000
2000
3000

Uitgebreid
sanitair
2000
2000
3000

Luxe–
sanitair
3000
3000
3000

één douche
of bad

(regen)douche
en bad

douche met
zijsproeiers,
jacuzzi, ...

Behandelingsvolume (in liter)

1000

2000

3000

Maximaal debiet (in liter/min)

17

33

50

Genius Salt® zoutvoorraad (in kg)

50

75

100

Hoogte

73

105

119

Breedte

33

33

33

Diepte (diepte met aansluiting)

53 (69) cm

53 (69) cm

53 (69) cm

Prijs (excl. btw.)

€ 1.599

€ 1.850

€ 2.095

JOUW SANITAIR
1-3 personen
3-5 personen
5+ personen

WELLNESS WATER SOLUTIONS

Elke Wellness Water Solution wordt montageklaar geleverd, inclusief volledig
montagepakket conform de hoogwaardige eisen van Watergenius:
• halfautomatische filter
• 2 inox flexibels
• 3 meter afvoer met klem
INSTALLATIE
• Jouw installateur komt de Wellness Water Solution installeren
• Na installatie registreert hij het toestel via mywatergenius.eu
OPSTART
• Op afspraak komt een Watergenius Service Engineer langs
• Hij meet jouw water en stelt de Wellness Water Solution in volgens jouw noden
• Hij start het toestel gratis op. De eerste vulling van het reservoir met Genius Salt®
is hierbij inbegrepen (Wellness Water Solution 1000: 50kg, Wellness Water Solution
2000: 75kg en Wellness Water Solution 3000: 100kg). Bijkomend zout is optioneel
WAARBORG
De standaard waarborg van 2 jaar op je Wellness Water Solution kan eenvoudig
uitgebreid worden naar 10 jaar. Dat kan met de Watergenius Serviceovereenkomst.
Vraag ernaar bij je Watergenius Service Engineer

GENIUS WATER®

H o m e m a d e

P r e m i u m

W a t e r

Home Water Station™
Wil je genieten van Homemade Premium Water?
Ga een stapje verder dan Wellness Water®
en kies voor Genius Water®.
Vraag naar de Home Water Station™ waarmee je water
niet alleen puur, zuiver en zacht maakt,

Bel gratis 0800 14702 - genius@watergenius.eu - www.watergenius.eu
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maar vooral ook drinkbaar en lekker.

