
DE OPLOSSING VOOR ZUIVER WATER
Valinox filters Mini   Midi    Maxi

Waterzuiveringsfilter Valinox Mini
DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE WATERZUIVERINGSFILTER VALINOX MINI ZORGEN VOOR DE HOOGSTE KWALITEIT 
GEZUIVERD WATERPRODUCTIE DANKZIJ DE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE.

In een compacte roestvrijstalen behuizing houdt het 
Valinox filter onzuiverheden in het water vast.

FILTERPATROON
Dit filter voor koud leidingwater bestaat uit twee 
coaxiale koolstofblokken:

• buitenste blok is gemaakt van met zilver 
verrijkte actieve kool (DFS) korrels en Aqualen®-
vezels met een poreusheid van 10 micron.

• Het interne blok is zeer dicht, met een 
poreusheid van 5 micron, ontworpen met 
CarbFiber Block (CFB) technologie. 

 
Dankzij dit unieke ontwerp wordt het water gereinigd 
van onzuiverheden en verontreinigingen zoals chloor 
en sedimenten, met een verwaarloosbare drukval in 
de watertoevoerdruk.

VALECO WATER QUALITY :  rue des Foudriers 26 - 7822 Ghislenghien, Belgique
                                   +32 (0) 68 57 20 71 - info@valeco.be - www.valeco.be

Eis het beste voor uw welzijn en gezondheid!

INSTALLATIE
Dit filter is eenvoudig te installeren. 

• of na de watermeter, 
• ofwel onder de wastafel.

Het Valinox assortiment filters maakt het mogelijk om onzuiverheden die in het water 
aanwezig zijn zoals roest, slib, zand, actief chloor, zware metalen en pesticiden vast te houden. 
 
Valinox-filters zorgen er niet alleen voor dat u kunt genieten van drinkwater, maar 
ook om te wassen en te douchen. Zij zorgen ervoor dat alle waterdistributiepunten 
in uw leefomgeving beschermd zijn.     
Dankzij de aanwezigheid van dit filter verlengt u de levensduur van uw installaties en 
voorkomt u dure reparatie- en vervangingsproblemen. 

DIT FILTER 
ELIMINEERT

• 100%    Chloor

• 99,5%   Chloroform

• 98%      Fenol

• 99%      Petrochemicals

• 97%      Pesticides

• 99,5%   Leiden

• 98%      Koper

• 99%      Cadmium

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm

Debiet

Aansluiting

Levensduur van de cartridge

Bevestiging muurschildering

 Behuizing

03-D013

255 x 180

10 L / min.

1" et 3/4"

30 000 L

inbegrepen

roestvrij staal

MAXI                                  MIDI                                   MINI                                                              AQUALEN         CarbFiber Block               DFS

REFERENTIE 
filterelement:

 03-D015


