Antikalk
Jan 2018

Visste du att kalk i dina vattenledningar kan lämna kostsamma
spår i dina hushållsmaskiner?
Visste du att kalk i dina vattenledningar nu är ett minne blott?
Vi kan nämligen lösa kalken och därmed dina problem med!
”ANTIKALK-MAGNETEN”
Denna magnet ändrar strukturen på kalkmolekylerna i vattnet. De
negativa kalk jonerna blir med magnetens hjälp positivt laddade.
Genom denna omvandling förhindras eller förminskas avlagringar
av kalkkristaller där magneten monterats.
Magneten finns för användning i kaffekokare, luftrenare,
kranpipar, duschar, tvätt och diskmaskiner och vattenledningar.
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Kr/st

Kaffekokare ”Antikalk 1”
Gör helt enkelt så här: Släpp ned magnetringen i
kaffekokarens vattentank (se bild).
Magnetens material är giftfritt och den
rengörs enkelt med vanligt diskmedel.
Fungerar även för luftfuktare
A

Art nr EN1800 (bulk)
EN3800 (blister)

41,00
47,00

Blandare ”Antikalk 2”
Strålsamlare/luftblandare med antikalkmagnet,
sil ”lång-life”. Ansl I 22x 1 mm
( med övergångskoppling till U 24 x 1 mm)
59,00
65,00

Art nr EN1801 (bulk)
EN3801 (blister)

Dusch ”Antikalk 3”
Monteras mellan blandare och slang. Ansl inv x utv R15
Art nr EN1803 (bulk)
EN3803 (blister)
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83,00
89,00
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Tvätt- och diskmaskin ”Antikalk 4”

Kr/st

MangoFix, den gröna, magnetiserade bollen för tvätt- och diskmaskiner.
Ger en avsevärd besparing i energi- och tvättmedelsåtgång.
Förhindrar kalkavlagringar. Minskar gamla avlagringar.
Vänligt och säkert för miljön!
STRÅLANDE RENT !!!
Art nr EN1807 (bulk)
EN3807 (blister)

130,00
147,00

TVÄTT- OCH DISK MASKIN ”Antikalk 5”
Kran till maskiner ”Antikalk 5”
Denna monteras mellan inloppskranen
och slangen till din disk- eller
tvättmaskin.
Enkel montering.
Art nr EN1804 (bulk)
EN3804 (blister)

216,00
231,00

Inloppsrör ”Antikalk 6”
Denna anordning skall monteras på hushållets
inkommande vattenledning och fastsätts med
bifogade kabelband.
Enkel montering utan specialverktyg.
Ansl 1/2" - 2”.
Art nr EN1824 (bulk)
EN3824 (blister)

Leveransvillkor:

106,00
124,00

Fritt vårt lager i Göteborg, inkl. emballage, exkl. moms.
Vi reserverar oss för kursförändringar.
Vid order under kr 1500.- debiteras exp. avg kr 50.-
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