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Heerlijk gezuiverd drinkwater 
uit je eigen kraan !

*Gezin met 3 flessenwater/dag in België

Geen flessenwater | Geen afval, geen transporten
Tot 500 keer minder CO2 uitstoot

Bespaar tot

500 €/JAAR*

VAL-pure
Drinkwaterfilter



Vervang het patroon om de 6 maanden of 
vroeger in functie van het waterverbruik.

De filter, die geplaatst wordt op de koud waterleiding van 
uw keukenkraan, verwijdert bezinksel, roest, kleur, geur 
en chemische resten uit het leidingwater.  
Deze zorgt voor extra gefilterd water om te drinken, en 
om koffie, soep en voedsel mee klaar te maken! 

De capaciteit van het filterelement varieert afhankelijk van 
het gebruik en de waterkwaliteit. 

Zeer eenvoudig te installeren en te monteren met 
behulp van de meegeleverde elementen, zoals de 
montagebeugel, schroeven en 3/8" flexibel voor 
aansluiting op het hoekstopkraantje. 

Filtratie op 0,7 μm dankzij het meegeleverde filterelement 
(ook apart verkrijgbaar).

Voor de kwaliteitswaarborg en uw veiligheid enkel dit type 
filterelement gebruiken.

Filterelement - V510-12/11
Ref.03-00-02

Koud water zuivering

3/8"3/8"

  Geschikt voor een gezin van 1 tot 8 personen in woning, 
appartement, horeca, caravan,...

  Aansluiten enkel op stadswater

 Werkt zonder elektriciteit

 Vereist geen afvoer

  Filterpatroon te vervangen volgens verbruik  
noodzakelijk

Gefilterd en gezuiverd water

Filterpatroon
VAL-pure

Ref.03-00-01

EENVOUDIG - efficiënt

Drink, kook, maak koffie en 
thee met gefilterd puur water !

VAL-pure



DRINKWATERfilter
Werd getest op drukpieken

Getest bij productie

3/8" messing inlaat/uitlaat

Moer voor eenvoudige vervanging van het filterelement met sleutel

Inclusief flexibel aansluiten

Wandmontagebeugel en sleutel inbegrepen

Bedrijfsdruk: 10 bar

Afmetingen in mm: 390 x 120 x 170

Gewicht: 1,6 kg

Bedrijfstemperatuur: tussen 5°C en 38°C

3/8" messing koppelingen bestand 

tegen hydraulische schokken

RVS-flexibel 50 cm (meegeleverd met de filter)

  Vermindering van plastic afval en transport

 Geen zware waterverpakkingen meer

  Gezuiverd water zonder pesticiden, chemicaliën en chloor

 Minder plastic voor het milieu

 Geen PMD meer

 Gemaakt in Europa

Niets dan voordelen
 Gefilterd water binnen handbereik

 Eenvoudige montage

  Verbetert de smaak

 Geen stroomtoevoor

Het meest economische systeem 
rechtstreeks op uw koudwaterkraan !

Behuizing uit 

glasvezelversterkte kunstof

10" actief koolstoffilterpatroon 

filtratie tot 0,7 micron met Aqualen

Aqualen 
vermindert zware metalen zoals koper, lood, ijzer, 

kwik en radioactieve isotopen. Dankzij de hydrofiele 

eigenschappen vergemakkelijkt de Aqualen-

vezel de stroming van water door de patroon en 

verhoogt zo de efficiëntie van de zuivering.
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Binds 
heavy metals

Reduces chlorine 
and organic 
compounds

High speed 
of water flow

Longer filtration life

Features 99.99% 
protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
with contaminants

Does not require 
specialized tools

Does not require 
specific skills

Quick installation Easy maintenance

Hypoallergenic 
materials

In compliance 
with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
conditions

Reduces 
carcinogens

Every drop of water 
is purified

High efficiency

Elimination of cysts

Hydroshock 
protection

Easy maintenance

Efficient and safe 
silver form

Irreversibly traps 
contaminants

Traps free 
radicals

Protects from 
allergens

Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water

HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING

Direct @ tap 
PURIFIER



Direct @ tap PURIFIER
VAL-pure

Valeco helpt u ook met:
 Waterontharders

 Filters

 Doseerpompen

   Ontijzering

   Omgekeerde osmose

   Drinkwater systemen

   Regenwater behandeling

   CV Water behandeling

1-  Sluiting van de hoekstopkraan en druk aflaten.

2-  Aansluiting van de geleverde flexibel met zijn dichting.

3-  Bevestiging van de VAL-pure met de bijgeleverde schroeven.

4-  Aansluiting van het andere deel van de flexibel met zijn dichting.

5-  Maak de flens van de VAL-pure los met behulp van de  
meegeleverde sleutel.

6-  Scheiding van filter bokaal en filterkop. 

7-  Inbrengen van het filterelement in filter bokaal (opgepast  
aan de dichting).

8-  Filter bokaal vastzetten aan de filterkop met behulp van de bijgeleverde 
sleutel.

9-  Aansluiting van uw kraan op het andere uiteinde van de filterkop.

10-  Dichtheid van de verschillende elementen nakijken. 

11-  Opening van de hoekstopkraan en de keukenkraan.

12-  Laat het water een minuut lopen en geniet dan van zuiver  
gefilterd water.

Waarborg activeren: www.valeco.be

Montage

1 2-3-4

5-6 7

8 9-10

11 12

390 mm

120 mm

170 mm

The right solution for your water
Valeco Water Quality | Rue des Foudriers 26 | B-7822 Ghislenghien | www.valeco.be | Tel: +32 68 57 20 71

Technische fiche

Referentie

Afmetingen in mm 

Afmeting filterelement

Fijnheid van de filtering

Debiet

Ingangs- en uitgangsaansluitingen

Bedrijsdruk

Bedrijfstemperatuur

Muur bevestiging en sleutel

Eerste filterelement V510-12/11

Gewicht

03-00-01

390 x 120 x 170

10"

0,7 μm

6L/min

3/8"

10 bar

tussen 5°C en 38°C

inbegrepen

inbegrepen

1,6 kg


