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WAT IS EEN WATERONTHARDER?
Eenvoudig uitgelegd is een waterontharder een apparaat dat kalk uit uw leidingwater haalt.  
De hoeveelheid kalk in water wordt uitgedrukt in duitse graden (dh). Hoe hoger dit getal, hoe meer kalk 
er in het water zit. De waterhardheid is in nederland overal verschillend maar bedraagt gemiddeld 8°dh.
Dit betekent dat er vrij veel kalk bestaande uit calcium en magnesium, in het water zit. Kalkaanslag  
ontstaat vooral door het verwarmen van het water. Denk aan douchen, uw wasmachine,  
vaatwasser, koffiezetapparaat, quooker, stoomoven en cv-ketel. Door droging van kalkdelen wordt het 
een vaste stof die zich hecht aan onder andere sanitair en waterverbruikende apparaten.
Een waterontharder verwijdert deze kalk uit uw leidingwater waarna we spreken over zacht water.

Minder verbruik 
van was- en
schoonmaakmiddelen

Geen kalkaanslag
op servies, sanitair
en andere voorwerpen

Bespaart energie
door minder 
kalkaanzetting

Minder drukverlies
door schone 
leidingen

Minder slijtage
van textiel en kleding



BOSHUIS MODULAIR 150 en 250
Bij het ontwikkelen van het model 150 en 250 stond gebruikersgemak voorop.
Vanuit een doordacht concept is deze Boshuis Waterontharder samengesteld uit losse elementen voor 
plaatsing in krappe ruimtes zoals de meterkast. Zowel de ontharder als de zoutbak zijn stapelbaar en 
voorzien van nokken voor een stevige fixatie. De zoutbak is voorzien van een handige vulklep.  
Onze gebruiksvriendelijke 15kg verpakking regeneratiezout is afgestemd op de zoutbak en vulklep.  
Optioneel is er ook een montagesteun met nokken verkrijgbaar.
 
Leverbaar in 2 uitvoeringen (150 en 250) waarbij we alvast rekening hebben gehouden met uw huidig en 
toekomstig waterverbruik.

ALLE BOSHUIS WATERONTHARDERS ZIJN VOORZIEN VAN:

- Intelligente instelbare besturing die zacht water garandeert en zuinig met water en zout omgaat
- Keramische schijven voor een lange levensduur en kortere spoelcyclus
- Instelbare resthardheid omdat volledig onthard water niet altijd gewenst is
-  Bypass wanneer u tijdelijk geen zacht water wilt, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin of  

het vullen van het zwembad
-  Verplicht ingestelde regeneratie / vakantiestand ter voorkoming van bacterievorming  

en behoud van de filterkwaliteit
- Dubbele beveiliging door een extra vlottersysteem
- 20 Jaar boshuis-garantie

SPECIFICATIES 150: 

- Geschikt bij jaarverbuik: max. 200m³
- Doorstroomcapaciteit: 2,1 m³/u
- Uitwisselingscapaciteit bij 8°dh: ca. 2.600 Liter
- Aansluiting: ¾”
- Zoutverbruik per jaar: ca. 40kg
- Inhoud zoutbak: 20kg
- Afmetingen ontharder lxbxh:  23,5 x 23,5 x 68,5 cm
- Afmetingen zoutbak lxbxh:  23,5 x 23,5 x 68,5 cm

SPECIFICATIES 250: 

- Geschikt bij jaarverbuik: max. 300m³
- Doorstroomcapaciteit: 2,7 m³/u
- Uitwisselingscapaciteit bij 8°dh: ca. 3.500 Liter
- Aansluiting: ¾”
- Zoutverbruik per jaar: ca. 65kg  
- Inhoud zoutbak: 20kg
- Afmetingen ontharder lxbxh:  23,5 x 23,5 x 68,5 cm
- Afmetingen zoutbak lxbxh:  23,5 x 23,5 x 68,5 cm



KALKVRIJ WONEN MET EEN 
WATERONTHARDER VAN BOSHUIS

Deze kwaliteitsproducten worden  
u aangeboden door

HOOFDVESTIGING

Azewijnseweg 2, 4214 KC Vuren
Ma t/m vr: 08:30-12:30 en 13:00-17:00 uur

Zaterdag: gesloten

VESTIGING ZWOLLE

Popovstraat 20-11, 8013 RK Zwolle
Alleen op afspraak


