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Kiezen voor zacht water: 
een slimme keuze 

Lager energieverbruik
Kalkvrije leidingen hebben minder tijd nodig om warm te worden. Daarnaast heeft hard water 

ook een negatief effect op de prestaties van je boiler en doorstromer. Zacht water vergt dus 

minder energie en da’s handig voor jouw portemonnee!

Zacht water is goed voor jouw toestellen
Kalk zet zich vast op je douchekop, kranen, wasmachine… Hierdoor zijn jouw apparaten sneller 

aan vervanging toe.

Goed voor het milieu
Dankzij een waterontharder verbruik je tot 25 à 30% minder zeep- en antikalkproducten. 

Bovendien gaan je toestellen langer mee en zo verklein je dus je ecologische voetafdruk!

Zo werkt Aquagroup

Een wateroplossing op maat
Bij de aankoop van een waterverzachter moet je afwegen 

welke functionaliteiten je nodig hebt. De prijs is afhankelijk 

van het model dat je kiest. Aquagroup helpt je graag om 

de meest geschikte waterontharder voor jouw situatie te 

kiezen, zo betaal je nooit te veel.

Installatie door een ervaren technieker
Jij hoeft helemaal niks te doen, want een ervaren 

technieker installeert jouw waterontharder volgens de 

regels van de kunst!

Zorgeloos comfort dankzij een  
regelmatig onderhoud
We herinneren jou wanneer het tijd is voor het onderhoud en 

sturen een vakkundige technieker langs. Zo behoudt jouw 

toestel een optimaal rendement! 

 

Snel en makkelijk zout bestellen
Zit je zonder zout? Bestel het gewoon eenvoudig via onze 

webshop!

Google reviews
4,8/5
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Alle voordelen van de  
AG-soft waterontharder bij jouw 
thuis  

   We combineerden onze expertise en know-how en brengen onze eigen  
        kwaliteitsvolle waterontharder op de markt! 

   Een product 100% in eigen beheer: je kiest voor kwaliteit.

   Bedienen doe je makkelijk met de uiterst gebruiksvriendelijke display. 

  Je ontvangt een heldere gebruiksaanwijzing. Deze is beschikbaar in het Nederlands,  
        Frans en Engels. 

   Een oerdegelijke betaalbare waterverzachter: we keren terug naar de basis 
        van een waterontharder. Je betaalt niet voor onnodige snufjes die je 
        uiteindelijk toch niet gebruikt.

Piek- & continue debietbewakingsfunctie: 

een lek kan grote schade en kosten met zich meebrengen. Maar ook het water 

zelf kost steeds meer. Wanneer het alarm een te hoge en te lange waterafname 

detecteert, wordt de watertoevoer afgesloten.

Regeneratie intervaltijd: dit geeft aan om de hoeveel dagen de waterontharder 

verplicht zal spoelen om bacteriegroei tegen te gaan. Deze waterverzachter   

spoelt enkel op basis van een bepaalde instelling en zo vermijden we onnodige   

spoelingen. Zo bespaar je een pak op zout én water. Ook na een langdurige   

afwezigheid blijft de waterkwaliteit gegarandeerd.

Zoutalarm: zo valt je waterverzachter nooit zonder zout.

Service reminder: de ontharder meldt wanneer een onderhoud vereist is. We   

kunnen dit instellen op basis van slijtage, aantal cycli of een bepaalde periodiciteit.

Technische gegevens op 
een rijtje

AG Soft MAXI

Harsvolume (formaat)       18 L en 22 L 

Afmetingen (H x B x D)         1112 x 320 x 503 mm 

Nominaal debiet      2 m3/h - 3,8 m3/h piek

Volume behandeld water        18 L: 3000 L
(bij 35°F in en 5°F uit)         22 L: 3700 L
tussen  2 regeneraties

Voorfilter         ingebouwd

KDF          ingebouwd

503 m
m

11
12

 m
m

AG Soft MINI

Harsvolume (formaat)      8 L en 12 L 

Afmetingen (H x B x D)     653 x 320 x 503 mm  

Nominaal debiet      1,25 m3/h - 3,8 m3/h piek

Volume behandeld water        8L: 1335 L
(bij 35°F in en 5°F uit)             12 L: 2000 L
tussen 2 regeneraties

Voorfilter         ingebouwd

KDF          ingebouwd

503 m
m

65
3 

m
m

320 mm

320 mm

Sturing

Vast Element

Zoutdeksel

Deksel

Ring

Vlotter dubbele
beveiliging

Clip voor pekelbuis

Clip voor fles

Zout
Compact

Harsfles

Hars

Verdeelbuis

Overloop

Pekeldarm

Bypass

Klep

Deksel

Bescherming display

Display

Boven verdeler
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