
Kwaliteitsproducten, specifieke configuraties
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CABINETS
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HET NIEUWE AANBOD CABINETS,  
EEN RUIME KEUZE VOOR KRACHTIGE 

EN DOELGERICHTE OPLOSSINGEN

Om onze OEM-klanten te ondersteunen en om tot een betere prijs-kwaliteitverhouding 
te komen, hebben we ons aanbod cabinets verfijnd en vereenvoudigd.  
Het is de bedoeling om kwaliteitsproducten met specifieke configuraties te leveren 
en een grotere soepelheid in het voorraadbeheer te bieden.

Dit vernieuwde aanbod cabinets stemt nu beter overeen met ons aanbod 
pakketproducten (= systemen). Klanten hebben de keuze tussen instapmodellen, 
zoals de cabinets Cly of Elegant, en producten uit het medium aanbod, zoals de 
Euro en de nieuwe Evolio. Het aanbod wordt vervolledigd met het Microcabinet, 
een inbouwmodel voor onder de gootsteen, en met de TopCab die ook in zijn nieuwe 
look met de rode band beschikbaar is.

INBOUWVERSIE 
(ONDER DE GOOTSTEEN)

INSTAPNIVEAU PRIJS MEDIUM AANBOD PRIJS PREMIUM AANBOD

MICROCABINET ELEGANT CLY EURO EVOLIO TOPCAB

Kleur
Behuizing  

Deksel     

Gezins-
grootte

1 tot 3 • • • • • •

4 tot 7 • • • • •

Zoutvoor-
raad

5 • • • • • •

25 • • • • •

50 • •

Gemakkelijker bereik-bare 
zoutvoorraad • • •

Rooster • •

Tank buiten het cabinet •
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• Uitstekende 
druktank

• Onderzijde met voet

• Verkrijgbaar in 3 
formaten

• RoHs- en Reach-
grondstoffen

• Eenvoudiger te onderhouden en te 
installeren 

• Opvangbak voor condenswater

• Geschikt voor alle huishoudelijke 
installaties

• Gecertificeerd voor de hele Europese 
markt

MICROCABINET

ELEGANT

Het Microcabinet is niet groter dan een 
computerkast en is vandaag het compactste 
inbouwsysteem op de markt.

Dit cabinet dat met een blauw deksel en een witte 
behuizing beschikbaar is, is een van de meest 
compacte modellen op de markt. Zijn unieke 

DRUKTANKS:

• 6x13 
• 6x18

DRUKTANKS:

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

KLEPPEN:

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT - LXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

KLEPPEN:

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

design is gemakkelijk te herkennen: de voorzijde 
bestaat uit grote transparante oppervlakken die een 
onmiddellijke toegang tot de klep mogelijk maken.

COMMERCIËLE VOORDELEN

COMMERCIËLE VOORDELEN

TECHNISCHE 
KENMERKEN

TECHNISCHE 
KENMERKEN



CLY

EURO

Het cabinet Cly is de verbeterde versie van 
de Elegant. Zijn belangrijkste kenmerk is de 
directe toegang tot het zoutcompartiment 
zodat het zoutniveau gemakkelijk 

• Verkrijgbaar in 3 
formaten

• RoHs- en Reach-
grondstoffen

• Tot 60 kg zout

• Verkrijgbaar in 3 
formaten

• RoHs- en Reach-
grondstoffen

• Doorschijnend deksel

• Geschikt voor alle huishoudelijke 
installaties

• Gecertificeerd voor de hele Europese 
markt

• Langere tijd tussen twee vulbeurten

• Geschikt voor alle huishoudelijke 
installaties

• Gecertificeerd voor de hele Europese 
markt

• Onbelemmerd zicht op het klepdisplay

Het ontwerp van het cabinet Euro voorziet ruimte voor 
een zoutcompartiment met grote capaciteit. De bak 
kan tot 60 kg zoutpellets bevatten zodat het cabinet 

DRUKTANKS:

• 8 x 18 (11,4 l),  
10 x 16 (16,1 l)

• 7 x 30 (16,8 l),  
8 x 30 (22 l)

• 7 x 35 (20,4 l),  
8 x 35 (25,7 l)

• 9 x 35 (31,3 l),  
10 x 35 (38,9 l)

DRUKTANKS:

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

KLEPPEN

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 368
• SIATA V132, SFE, V119
• Kan tot 60 kg zout 

bevatten

KLEPPEN:

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

minder vaak bijgevuld moet worden. Het cabinet Euro 
is beschikbaar met een blauw deksel en een witte 
behuizing

gecontroleerd en aangevuld kan worden. 
Cly, dat met een blauw deksel en een witte 
behuizing beschikbaar is, is een compact 
cabinet met een fris ogend design.

COMMERCIËLE VOORDELEN

COMMERCIËLE VOORDELEN

TECHNISCHE 
KENMERKEN

TECHNISCHE 
KENMERKEN
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EVOLIO

TOPCAB

Evolio is ontwikkeld als een gebruiksvriendelijk en 
compleet cabinet met een moderne en aantrekkelijke 
vormgeving. Met een eenvoudige druk op het 
zoutdeksel krijgen gebruikers direct toegang tot 

• Uitstekende 
druktank

• Onderzijde met voet

• Dikte van het deksel (5 
millimeter)

• Draaiende zoutopening in 
de vorm van een trechter

• Eenvoudiger te onderhouden en te 
installeren

• Opvangbak voor condenswater

• Grotere stevigheid 
• Maakt het bijvullen van zout en het 

onderhoud in het algemeen eenvoudiger

De Topcab is het topmodel en is vervaardigd met 
hoogwaardige materialen. De onderdelen zijn zorg-
vuldig geselecteerd om het cabinet gemakkelijk te 
kunnen installeren en onderhouden. De druktank is 
gescheiden van de pekelbak waardoor de vorming van 
zoutbruggen beperkt wordt zodat de strengste sanitai-
re normen in stand gehouden worden. De onderzijde 

DRUKTANKS:

• 7x17 (8,8 l)
• 8x18 (11,4 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

DRUKTANKS:

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l
• 10x35 (38,9 l)

KLEPPEN

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

KLEPPEN

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

het zoutcompartiment. Het deksel is vervaardigd uit 
ABS-kunststof en biedt een grotere weerstand tegen 
schokken. Het cabinet Evolio is beschikbaar met een 
wit deksel en een witte behuizing.

COMMERCIËLE VOORDELEN

COMMERCIËLE VOORDELEN

TECHNISCHE 
KENMERKEN

TECHNISCHE 
KENMERKEN

is bestudeerd om het condenswater van de druktank 
op te vangen zodat het risico van weglekkend water 
tot een minimum beperkt wordt. Topcab wordt met 
een zoutrooster geleverd om de vorming van pekel in 
de hand te werken, en is beschikbaar in twee configu-
raties: met een rood deksel en een witte behuizing, of 
met een blauw deksel en een witte behuizing.
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www.pentairaquaeurope.com


