
 

Norm nr. 42 – zuiverheid: 

Reductie van chemische stoffen
• Smaak en geur 
• Chloor

Mechanische filtratie
• Partikelreductie: klasse I 

Norm nr. 53 – gezondheid: 

Reductie van chemische stoffen
• Lood

Mechanische filtratie
• Cysten 

Systeem getest en gecertificeerd door NSF International volgens de NSF/
ANSI-normen 42 en 53 inzake de reductie van: 

EVERPURE 

SPA-400 UNDERSINK 
DRINKWATERSYSTEEM  

WATER PURIFICATION FILTRATIE - EVERPURE

DE ZUIVERE OPLOSSING 
Onze producten behandelen het water tot het 
een hoogwaardige kwaliteit heeft, sprankelend 
en zonder ongewenste smaakjes of geurtjes. 
Bij elke slok proeft u het verschil. En alles wat 
u met dat water bereidt, zal lekkerder smaken. 

DE VERSTANDIGE OPLOSSING 
Onze filters verminderen het loodgehalte in 
uw water - tot onder het strenge Amerikaanse 
voorschrift van 10 ppb. Ook parasitaire 
protozone cysten en andere microscopische 
deeltjes die in uw water kunnen voorkomen, 
worden geëlimineerd. 

DE HANDIGE OPLOSSING 
De EVERPURE-systemen zijn heel eenvoudig 
zonder speciaal gereedschap te installeren. 
Onze systemen vinden een plaatsje onder uw 
gootsteen en worden op een aparte filterkraan 
aangesloten. Ook de filterpatronen vervangt u 
even gemakkelijk als een gloeilamp. 

DE PRAKTISCHE OPLOSSING 
Met dit systeem kost water u slechts enkele 
centen per liter. Per glas is dit systeem dus 
goedkoper dan water in flessen of andere 
drinkwatersystemen. De filter levert u onge-
veer gedurende een jaar fris water, afhankelijk 
van de grootte van uw gezin en de hoeveelheid 
water die u drinkt.

DE BETROUWBARE WATERFILTRATIE

HOOGTECHNOLOGISCHE FILTRATIE IN UW BADKAMER
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WATER PURIFICATION WATER PURIFICATIONFILTRATIE - EVERPURE FILTRATIE - EVERPURE

SPA-400 UNDERSINK DRINKWATERSYSTEEM 
 

`` De exclusieve precoat-technologie combineert Micro-Pure 
filtratiemedia met een uniek gevouwen filtermembraan om alle 
partikels groter dan ½ micron tegen te houden. Dit ontwerp 
biedt het grootste filteroppervlak, een langere levensduur van de 
filter en constant blijvende prestaties.
`` Een hoog debiet van 8,3 l/min
`` De systemen van Everpure elimineren vervuilende elementen, maar 
behouden de levensbelangrijke mineralen die van nature in water 
voorkomen. Daardoor smaakt het water zuiver en verfrissend.
`` Absorbeert veel voorkomende smaken en geuren - gedaan met 
muffe grondsmaken of visgeurtjes
`` De metalen Everpure houder beantwoordt aan de kwaliteits- en 
duurzaamheidseisen voor commerciële toepassingen
`` Ingebouwde waterafsluiting

``Dit drinkwatersysteem (inbouwuitvoering) van Everpure staat 
borg voor bijzonder lekker water - zoveel u wilt, wanneer u 
maar wilt - voor een prijs die veel lager is dan die van water in 
flessen
``Door het hoge debiet van dit systeem hoeft er geen extra 
kraantje geïnstalleerd te worden.
`` Ideaal om tanden te poetsen in de badkamer van een hotel of 
woning.
``Hoogwaardige kwaliteit – Lost problemen met de waterkwaliteit 
in badkamers op.

KENMERKEN

VOORDELEN

Dezelfde hoogwaardige en op veeleisende toepassingen berekende kwaliteit waardoor 
Everpure de eerste keuze voor waterfiltratie in restaurants is, is nu ook beschikbaar voor 
uw badkamer. De exclusieve precoat-filtratietechnologie van Everpure combineert Micro-
Pure met een uniek gevouwen filtermembraan om alle partikels groter dan ½ micron tegen 
te houden. Dit bijzonder goed doordachte ontwerp biedt het grootste filteroppervlak, een 
langere levensduur van de filter en constant blijvende prestaties. 

HOOGTECHNOLOGISCHE 
FILTRATIE IN UW BADKAMER

HOOGTECHNOLOGISCHE 
FILTRATIE IN UW BADKAMER

WWW.EVERPURE.COM   

Behoudt de essentiële bestanddelen

Geen extra kraantje vereist

Hoog debiet
De smaak van de natuur

Exclusieve filtratietechnologie

Water dat je kan vertrouwen

• Lood
• Cysten zoals Giardia lamblia, Entamoeba histolytica en 

Cryptosporidium parvum
• Chloor
• Smaak & geur
• Vuil en troebelheid*
• Schimmel en algen*
• Partikels (geoxideerd ijzer, mangaan en sulfiden)*

*Zoals getest door Everpure, LLC 

REDUCTIE VAN VERVUILENDE STOFFEN

• Vereiste ruimte: 51 x 13 x 13 cm (H x B x D), met inbegrip van 
6,5 cm vrije ruimte onderaan om de filterpatronen te wisselen

• De patroon (patronen) vervangt u wanneer de capaciteit 
opgebruikt is, of wanneer het debiet te klein wordt. Maar 
minstens één keer per jaar.

ALGEMENE INSTALLATIE-/ONDERHOUDSVEREISTEN 

• Debiet: 8,3 l/min.
• Temperatuur: 2 - 38 °C (alleen voor gebruik met koud water)
• Druk: 0,7 tot 8,6 bar
• Capaciteit: 11.356 l (ongeveer het waterverbruik van 1 jaar, 

afhankelijk van de grootte van uw gezin en de hoeveelheid water 
die u drinkt).

TECHNISCHE KENMERKEN


