
De vernieuwende  
antibacteriële 

 kalkneutralisator

Registreer je easystream:
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https://easystream.watergenius.eu/registreer

by
easystream®

Debiet: tot 24 liter per minuut
Aansluiting: 3/4" BSP
Vervangpatroon: te vervangen na maximum 24 maanden. 
(Afhankelijk van het waterverbuik en de samenstelling van 
het water.)
Min/max watertemperatuur ( aanvoer ): 5/35°C
Waterdruk: 1.5 bar tot 5 bar
Afmetingen(inclusief muurbeugel): 20cm x 20cm x 
56cm(71cm)

Onafhankelijk testen hebben een vermindering van 
>95% kalkafzetteing aangetoond met het gebruik van de 
Easystream technologie.

Inclusief TAC filter en montage beugel (aansluitset is 
apart verkrijgbaar)

Bestelcodes
EASYSTREAM: 01.003.065
Aansluitset: 01.9000.106



Hoe werkt de easystream?
Easystream vermindert harde kalkafzetting door het omvormen in onschadelijke, 
niet-actieve minuscule kristallen (Template Assisted Crystalization).Deze microkristallen
blijven in suspensie in het water waardoor er minder problemen zijn zoals verstoppingen, 
minder storingen aan een verwarmingstoestellen en  minder kalkvlekken op kranen.

Waarom kiezen voor 
easystream?

Easystream® werkt zonder stopcontact. Er is dus geen
electriciteit nodig. Je bespaart niet alleen door de
kalkvermindering, maar ook door het niet verbruiken van 
onnodige electriciteit. 

Onze  Easystream ® NanoZilver Bacteriostase technologie 
gebruikt onschadelijke microscopische zilverdeeltjes die in 
het omhulsel zitten. Deze zilver ionen remmen hun groei af. 

Er is geen spoeling nodig, dus is er ook geen afvalwater
-en zoutverbruik. Door onze innovatieve technologie
verspillen we geen water, is er geen elektriciteit of zout
nodig. Het water behandeld door Easystream® vermindert 
jouw ecologische voetafdruk.

Het is compact, simpel en eenvoudig te installeren.Het 
toestel kan perfect geplaatst worden in kleine ruimtes.

Easystream® zorgt voor de neutralisatie van kalk en 
het verminderen van kalkaanslag. Hierdoor gaat je 
verwarmings- en sanitaire installatie langer mee. 
Easystream ® zorgt voor een beter rendement.

Easystream® vermindert ook bestaande kalk in je leiding
en toestellen. Het behoudt daarbij alle vitale mineralen
zoals magnesium en calcium. Het is compact, veilig en
heeft een minimaal onderhoud nodig. 
Dankzij Easystream® gaan je toestellen langer mee en kan 
je de kalk-mirokristallen eenvoudiger wegpoetsen.

Geen electriciteit nodig.

Antibacteriële werking.

Innovatief en ecologisch.

Compact en simpel. 

Bespaar en laat je toestellen langer meegaan.

Vermindert aanwezige kalk en poets eenvoudiger kalk 
weg.


