
STOP KALKAANSLAG IN 
NEDERLAND 
 
Bijna elk Nederlands huis-
houden weet uit ervaring dat 
kalkaanslag heel wat schade  
en extra kosten kan 
veroorzaken: De energie-  
en waternota's nemen toe, de 
levensduur van boiler, geiser, 
(stoom)douchecabine, 
stoomoven, vaatwasser,  
wasmachine, (thermostaat)-
kraan, en combiketel worden 
drastisch verkort, reparaties,  
onderhoud en vervanging zijn 
erg duur en komen altijd op de 
meest onmogelijke momenten. 

 
 
VOORTDUREND  KALK 
(POETS) ELLENDE? 

Heeft u ook schoon genoeg van 
het dagelijks en wekelijks 
poetsen en schuren in badkamer 
en keuken met agressieve 
poetsmiddelen, kalkoplossers en 
azijn of andere milieubelastende 
middeltjes?  
Wilt u het vaatwerk zonder 

druppeltjes en kalkvlekken uit 
de vaatwasser halen?  
Wilt u lekker zachte haren 
zonder klitten, geen huidirritatie 
en droge huid na het douchen?  
En U wilt toch ook besparen op 
uw energie- en waterafrekening? 
 
LEKKER WATER 
U wilt helder, schoon, lekker 
zacht drinkwater zonder geurtje?  
U wilt een douchecabine, ramen  
en auto zonder strepen en 
watervlekken? 

 
RESULTAAT 
U ziet door de bomen het bos 
niet meer. Bijna alle water- 
ontharders zijn uniek, het beste, 
het goedkoopste, maar zonder 
degelijke retourgarantie.  

Wij verkopen echter geen water-
ontharder maar een resultaat. 
Na montage ziet, voelt en proeft 
u als snel het verschil in uw 
eigen huishouden, en ervaart in 
het hele huis de vele voordelen.  
 
4 MAAND OP PROEF 
U bepaalt zelf wat goed is en wat 
niet goed is. Het duurzame ISO 
9002, ISO 9001-2000, ISO 9001-
2008 en QA-gecertificeerde 
Alpine - Waterontharder 
alternatief wordt met een solide 
fabriek (omruil)garantie  
en bovendien met een unieke 
4 maanden OP PROEF:  
niet goed = geld terug  
garantie geleverd.  
U bestelt het antikalksysteem 
gemakkelijk via de website. 

Er wordt snel geleverd, zonder 
moeilijke afspraken, het is 
binnen 5 minuten geplaatst - 
zonder gereedschap en binnen 
24 uur heeft u zacht water. 

 
INFORMATIE & BESTELLEN: 
Energy Consultancy Group 
tel: 0597-857934 
 
www.alpinewaterontharder.nl 

 

   
  1-malige aanschaf met solide fabrieksgarantie

 

HEERLIJK ZACHT WATER IN NEDERLAND 

 


