
Alle voordelen op een rij
Financiële voordelen

• U verdient geld met water
• Winstgevend vanaf dag één

• Kleine investering, groot resultaat
• Lage onderhoudskosten

• Energiezuinig
• Waterleidingen gaan langer mee

• Langere levensduur van  
uw apparatuur

• Gemakkelijk te installeren
 

Praktische voordelen:

• Standaard ontharding
• Glashelder en zuiver water

• Gegarandeerd zandvrij water
voor een periode van 10 jaar

• Milieuvriendelijk
• Compacte installatie

• Mogelijkheid uitbreiding installatie
• Onderhoudsvriendelijk

• Deskundig advies
• Goede garantiebepalingen

twitter.com/engeldotfacebook.com/engeldotengeldot.nl/webshop/

Hoogeveen | Aalten | De Goorn | Sneek | Groningen | Delfzijl    
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úw bronwater
zacht | zandvrij | ontijzerd

stop  
met verbruiken

start  
met besparen

milieuvriendelijk kostenbesparendefficiënt

Verbruikt u jaarlijks 
meer dan 1000 m3 leidingwater?



U betaalt te veel voor water! Gebruikt uw bedrijf  jaarlijks meer dan  

1000 m3 leidingwater? Dan betaalt u veel te veel voor uw water!

Water zuivering
Minimale investering met maximaal resultaat

Vanaf nú de kosten in eigen hand
Het wordt tijd voor een eigen bronwater voor-
ziening van Engeldot Fresh Water zuivering. Een 
investering die zichzelf snel terugverdient en die 
een betrouwbare waterkwaliteit levert. Ook de 
kleinverbruiker bespaart, vanaf dag één, geld op 
de waterrekening. Met het aanleggen van een 
eigen bron, heeft u de kosten in eigen hand. 

Alleen maar voordelen! 
Voor ieder bedrijf dat jaarlijks meer dan 1000 m3 
leidingwater verbruikt is een eigen bronwater-
voorziening een must. Onze installaties zijn niet 
alleen kostenbesparend, maar ook milieuvrien-
delijk. Wij garanderen zandvrij water voor een 
periode van 10 jaar. Met een geringe investering 
profiteert u direct van een enorme kostenbe-
sparing. Door de specifieke eigenschappen 
van de installaties beschikt u over een hele fijne 
zuiveringstechniek. De installaties maken het 

water zacht en zorgt ervoor dat uw apparatuur 
en leidingen langer meegaan.Tevens ontijzert 
het systeem uw bronwater.

Het principe van waterbehandeling
Na het boren van de bron analyseren wij het 
ruwe bronwater. Bronwater bevat vaak te veel
ijzer, mangaan, kalk, sulfaat en andere stoffen. 
Door een grondige bronwater analyse wordt 
meestal door onze technisch specialisten  
bepaald welke installatie voor u geschikt is.  
Na installatie van het systeem voert een onafhan-
kelijk water technisch instituut nogmaals
een wateranalyse uit.

Gegarandeerde waterkwaliteit
De kwaliteit van het gezuiverde bronwater is
gegarandeerd hoog. Het bronwater dat ge-
zuiverd is, dient volgens de normen van een 
onafhankelijk watertechnisch instituut geschikt 
te zijn als: ´gebruikswater voor uw bedrijfstak´. 
Daarmee is het gezuiverde bronwater, een  
volwaardig vervanger van leidingwater. 

Voor iedere sector het zuiverste water
De kwaliteit van het water is voor iedere onder-
neming essentieel. Het is een vereiste te kunnen 
beschikken over voldoende schoon water dat 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Onze uit-
gebalanceerde technologie zorgt gegarandeerd 
voor het zuiverste water. 
 
Installatie op maat: 
vertrouw op onze knowhow
Deskundig advies, hoogwaardige technologie en

uitstekende garantiebepalingen maken ons uw 
ideale partner. Wij nemen u alle zorgen uit han-
den en begeleiden het hele traject van A tot Z. 

Wij regelen alles, van idee tot uitvoering
• Na een bedrijfsbezoek brengen wij uw
 verbruik en wensen in kaart
• Een uitgebreide offerte volgt
• Wij leggen contact met uw provincie
• Wij zorgen voor de aanvragen en meldingen
 van de bron
• Een gekwalificeerde bronmeester boort de bron
• Het bronwater wordt geanalyseerd
• De juiste apparatuur wordt geïnstalleerd
• Uw installatie is nu gebruiksklaar
• Na een inwerkperiode van de apparatuur,
 verricht een onafhankelijk instituut de
 wateranalyse
• U profiteert direct van alle voordelen die een
 eigen bronwatervoorziening u biedt!

milieuvriendelijk kostenbesparendefficiënt

Geïnteresseerd geraakt?
Wilt u nog meer weten?

Neem contact op met onze 
afdeling Advies en Verkoop:

T 0528 - 372 995
 E info@engeldot.nl

www.engeldot.nl


