
Efficiënte kalkpreventie

OneFlow®

•  Compacte en eenvoudige installatie
•  Milieuvriendelijke technologie
•  Veilig voor leidingen en toestellen
•  Minimaal onderhoud

Watts Water Technologies, Inc.

NIEUW!

• Zonder zout

• Zonder chemicaliën

•  Geen elektriciteit

• Geen afvalwater

OneFlow+® OneFlow®



VOORDELEN

OneFlow® is het beste alternatief voor traditionele waterverzachters. Het biedt zowel in particuliere 
woningen als in commerciële gebouwen (horeca, sportclubs, zwembaden, campings …) heel wat voordelen.

HOE WERKT ONEFLOW®? 
OneFlow® gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted Crystallization, 
TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren.

De technologie trekt calcium- en magnesiummineralen in hard water aan en zet deze 
om in microscopische kristallen. Deze zachte inerte kristallen spoelen gewoon met het 
water mee. Ze zetten zich niet vast op het oppervlak. 

Kalkaanslag is dus uitgesloten en leidingen, verwarmingselementen, kranen … 
blijven kalkvrij. Bovendien blijven alle noodzakelijke stoffen zoals calcium, potassium 
en magnesium in het water aanwezig zonder dat er zout aan toegevoegd wordt 
(zoals bij waterverzachters). Het water blijft zuiver, gezond en smakelijk!

Watts Benelux BVBA 
Watts Water Technologies, Inc.

•  Plaatsbesparend: OneFlow® is een 
compact toestel dat staand of hangend 
geplaatst kan worden.

•  Geen elektriciteit: OneFlow® werkt 
autonoom. Er is geen stopcontact nodig.

•  Geen kalk: waterleidingen en toestellen 
blijven gevrijwaard van kalkaanslag.

•  Geen zout: een OneFlow® patroon werkt 
even lang als een waterverzachter waar 
je 3 jaar lang zout moet aan toevoegen.

•  Zuiver water: OneFlow+® beschikt als 
enig model over een geïntegreerde 
(hoge capaciteit) koolstoffilter 
van 20 micron die sedimenten en 
onaangename geuren uit het water 
filtert. Hierdoor smaakt het water 
ook beter.
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Model OFTWH-R
ARTIKELNR. OMSCHRIJVING

S0002188 OneFlow® Anti-Kalk systeem 22 L/min ¾” - 27 x 33 x 109 cm

S0002189 OneFlow® TAC-patroon voor OFTWH-R (gaat 2 jaar mee)

Model OFTWH
ARTIKELNR. OMSCHRIJVING

S0002182 OneFlow® Anti-Kalk systeem 38 L/min ¾” - 30 x 33 x 99 cm

S0002183 OneFlow® TAC-patroon voor OFTWH (gaat 2 jaar mee)

Model OF948-16-C
ARTIKELNR. OMSCHRIJVING

M0002112 OneFlow® Anti-Kalk systeem 60 L/min 1” - 35 x 35 x 200 cm 

A0002156 OneFlow® TAC-patroon voor OF948-16-C (gaat 3 jaar mee)

Model OF1054-20-D
ARTIKELNR. OMSCHRIJVING

M0002118 OneFlow® Anti-Kalk systeem 75 L/min 5/4” - 35 x 35 x 200 cm 

A0002157 OneFlow® TAC-patroon voor OF1054-20-D (gaat 3 jaar mee)

Model ONEFLOW+ (OFPSYS)
ARTIKELNR. OMSCHRIJVING

7100638 OneFlow® + Anti-Kalk systeem 38 L/min ¾” - 38 x 38 x 69 cm

7100640 OneFlow® + TAC-patroon (gaat 3 jaar mee)

7100639 OneFlow® + Koolstof filterelement (gaat 6 tot 12 maanden mee)

7100641 OneFlow® + Pakket TAC-patroon + Koolstof filterelement

ONEFLOW® KALKPREVENTIE

ONEFLOW+®  KALKPREVENTIE EN WATERFILTERING

ZONDER ZOUT – GEEN CHEMICALIËN
Kalkaanslag kan leidingen en kranen verstoppen, de kwaliteit van het water aantasten en de levensduur 
van elektrische toestellen verminderen. OneFlow® is de ideale oplossing. 

OneFlow® is de meest efficiënte technologie om kalkaanslag te voorkomen.  
Het vervangt een traditionele waterverzachter door een compact en eenvoudig te installeren toestel.  
Bovendien beschikt de OneFlow+® over een waterfilterinstallatie.

OneFlow+® beschikt als enig model over een geïntegreerde (hoge capaciteit) koolstoffilter van 20 micron 
die sedimenten en onaangename geuren uit het water filtert. Hierdoor smaakt het water ook beter.


