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Leyco SOFT SERIEN
Leyco SOFT har med sit innovative design, gjort det endnu nem mere for private at få blødt vand i hanerne. Produktserien byder på
helt unikke fordele, hvor blandt andet den nemme installation, det
moderne udstyr og fantastiske design træder frem.
Leyco SOFT 9 og 15 er udstyret med den seneste mikroprocessorteknologi samt en patenteret højpræstationsventil-teknologi.
Når vandet kommer igennem systemet, vil ioner fra kalk og
magnesium, bytte plads med natrium-ioner i systemet.
Kalk-ionerne vil blive tilbage, mens natriumionerne vil binde sig til
vandet. På den måde går vandet fra at være hårdt til at blive blødt.
Indimellem skal anlægget regenereres for at fjerne de kalk-ioner, der
bliver tilbage. I anlægget finder du en integreret forbrugsmåler, som
beregner hvornår det passer bedst ind i din hverdag, at denne
proces starter. Anlægget vil på den måde optimere sig i forhold til
dine behov.
Du får fuldt overblik over samtlige funktioner på anlæggets display,
hvorfra du nemt kan styre og indstille anlægget.
Det er blandt andet her, du kan bestemme, hvor hårdt eller blødt
vandet skal være i dit hjem.

Leyco SOFT 15

Leyco SOFT -anlæggene kan indstilles på forskellige vis, så det
enten kan fjerne alt kalk og magnesium eller kun noget af det.
Det anbefales at indstille anlægget til 6 dH, som er den enhed, man
måler hårdhed af vand i. På den måde vil du få alle fordelene ved at
have blødere vand samtidig med, at du får de sundhedsog smagsmæssige fordele, der kan være ved at have lidt kalk og
magnesium tilbage.
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Leyco SOFT 9
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SPAR ENERGI OG PENGE

OS DER ELSKER

GODT DESIGN
Med blødt vand i hanerne vil rengøringen af køkken og badeværelse
være let som en leg. Du vil nemt få overfladerne til at skinne og se flotte
ud, hvilket vil spare dig for masser tid. Dine køkkenmaskiner skal heller
ikke konstant afkalkes. Dit forbrug af rengøringsmidler vil samtidigt blive
mindre, da du fx ikke har brug for afkalkningsmidler til hverken fliser eller
husholdningsmaskiner.
Dit forbrug af sæbe, shampoo og vaskepulver vil blive halveret, mens
skyllemiddel vil blive fuldstændigt overflødigt. Det er både godt for dig,
økonomien og miljøet.
Med mindre kalk i vandet, vil der heller ikke ophobes store kalkbelægninger i rør, armaturer og lukkede installationer såsom vandtanke. Derfor
slipper du på længere sigt for mange dyre reparationer, og på kort sigt
sørger du for, at dine installationer fungerer og yder optimalt.
Faktisk kan et varmtvandsanlæg på kort tid miste 10 % af sin ydeevne på
grund af kalk. Det vurderes derfor, at du med et blødgøringsanlæg i
hjemmet kan spare helt op til 30 % på din varmeregning.

OS DER ELSKER

AT SPARE PENGE

SÅDAN VIRKER Leyco SOFT
I vores blødgøringsanlæg løber vandet fra vandværket direkte igennem en
beholder med ionbyttermasse. Her fjernes eller reduceres kalk- og
magnesiumioner effektivt. Denne proces forvandler det hårde vand til
silkeblødt og kalkfrit vand.
Kalken bliver tilbage i anlægget, hvilket betyder, at der regelmæssigt sker
en regenerering af anlægget, hvor det skylles igennem med en let
saltopløsning. Dette sker helt automatisk og anlægget er hurtigt klart til
at levere blødt vand igen.
Teknologien har været anerkendt og brugt i mere end 50 år til blødgørelse
af vand. Det var dog først i juli 2016, at det blev tilladt at installere
blødgøringsanlæg med denne teknologi i private hjem.
Kravene til anlæggene er høje, og det er kun få leverandører, der lever op til
de strenge kontrolkrav. AQUA DANMARK har formået at levere et bæredygtigt produkt af højeste kvalitet, der lever op til disse krav.
Med et drikkevandsgodkendt blødgøringsanlæg fra AQUA DANMARK er
du sikret den bedste kvalitet, som lever op til de danske standarder og
reglementer.
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MINDRE KALK PÅ
BADVÆRELSET
Badeværelset er det rum, der lider mest under kalkholdigt vand.
Kalk kan give de velkendte lysegule eller brunlige aflejringer på fliser
og armaturer og giver generelt dit badeværelse et lidt mat og trist
udtryk. Sæbe og skidt kan også sætte sig fast i kalken, og gøre det
endnu sværere at gøre rent. Rengøring hjælper kun kortvarigt, og
kalkranderne vil derfor hurtigt være tilbage igen.
Med kalkfrit vand slipper du for alle disse problemer, og kan nemt og
uden besvær gøre dit badeværelse rent. Der skal ikke slides for at få
fliser, armaturer eller installationer rene. Det vil tage meget mindre
tid at få et skinnende badeværelse, og du slipper tilmed for at bruge
penge på dyre rengøringsmidler fyldt med kemikalier.
Du kan også være sikker på, at brusehovedet ikke kalken til, og du får
derfor ikke problemer med, at vandet kommer ud i ujævne stråler.
Når du vasker i blødt vand, kan du også vinke farvel til stive og
ubehagelige håndklæder. I stedet kan du nyde, at de bliver dejligt
bløde efter vask i vand uden kalk, og det er endda helt uden at
bruge skyllemidler.

OS DER ELSKER

RENT VAND

Det er ikke kun håndklæderne, der har det bedre med det bløde
vand. Dit tøj vil også blive mindre slidt og farverne vil blive
vedligeholdt meget længere. Samtidig har du brug for mindre
vaskepulver til at få dit tøj rent.
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FUNKTIONSDYGTIGT KØKKEN
Når du får blødt vand i hanerne, vil det også blive tydeligt i køkkenet.
Du kan blandt andet se frem til mindre rengøring, pænere glas og
store besparelser.
Når kalken minimeres i vandet, så vil rengøringen af køkkenet blive
meget nemmere. Du skal ikke længere skrubbe for at få kalkaflejringer af køkkenbordet, og elkedlen og andre husholdningsmaskiner
behøver ikke at blive afkalket. Dine glas vil også se meget pænere ud
uden de genkendelige kalkpletter, og den lidt ru overflade på dit
service vil forsvinde. Gryderne vil også se pænere ud, da der ikke
sætter sig ringe af kalk på indersiden, når du fx koger kartofler til
aftensmaden.
Køkkenmaskiner som opvaskemaskine og kaffemaskine vil få
forlænget levetid og samtidig bruge meget mindre energi.
Uden kalk ophobet i systemet, fungerer maskinerne simpelthen
bedre. Opvaskemaskinen vil også give et mere tilfredsstillende
resultat, da der ikke længere vil sætte sig kalk på dit service.

OS DER ELSKER

BLØDT HÅR
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Har du en kogende vandhane, så vil denne også fungere væsentlig
bedre med blødt vand i hanen. Kalken vil ikke sætte sig på varmelegemet og filtrene, hvilket vil få vandhanen til at forblive ren og
samtidig mere energivenlig.
Alt i alt vil dette kunne mærkes både på din bankkonto og tidskonto.
I stedet for at gøre rent i køkkenet, afkalke elkedel og fjerne glaspest,
kan du bruge tiden på noget af det, der virkelig betyder noget.
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AQUA DANMARK
ET SIKKERT VALG
Vi er en af de få leverandører i Danmark, der leverer blødgøringsanlæg godkendt til drikkevand til private husstande. Vi leverer et
produkt af højeste kvalitet, der giver det blødeste vand til vores
kunder. Vores høje fokus på kvalitet betyder, at vores anlæg altid
lever op til de højeste standarder og selvfølgelig har de seneste
godkendelser og certifikater.
Alle AQUA DANMARK’s produkter er omfattet af den tyske
DVGW-certificering, som ifølge dansk lovgivning gør dem
godkendte til drikkevand. Denne certificering betyder også, at
anlæggene undergår regelmæssige tests for at sikre, at sikkerhed,
hygiejne og miljøbeskyttelse er i top.
At anskaffe sig et blødgøringsanlæg vil være nyt for de fleste.
Derfor er det helt naturligt, at der vil være nogle spørgsmål, der
presser sig på. AQUA DANMARK er altid klar til at svare på spørgsmål omkring vores blødgøringsanlæg og øvrige produkter, så du
får al den information, du har brug for.
Et blødgøringsanlæg i hjemmet vil kunne mærkes markant i din
hverdag. Du vil spare penge på vedligeholdelse af dyre armaturer
og hårde hvidevarer samt få et væsentlig nedsat energiforbrug. Tid
på rengøringen kan nedsættes og dit forbrug af sæbe, rengøringsmidler og vaskepulver vil blive mindsket. Samtidig kan du glæde
dig over mere velvære i form af blødere hud og hår samt bløde
tekstiler som håndklæder, tøj og sengetøj. Blødere vand i hjemmet
vil derfor have en stor effekt på rigtig mange områder af din
tilværelse, som du kan nyde dag efter dag.
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OS DER ELSKER

DET BEDSTE
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SEND OS EN MAIL
INFO@AQUADANMARK.DK
KONTAKT OS PÅ
+45 53 53 53 43
ELLER BESØG VORES HJEMMESIDE
WWW.AQUADANMARK.DK

