
ZACHT WATER, 
DA’S ALTIJD GENIETEN!
Verbeter je levenskwaliteit met 
een North Star waterverzachter.

TAP OUR EXPERTISE PROFESSIONAL
WATER TREATMENT
SOLUTIONS
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Waarom heb ik een 
waterverzachter nodig ?

Hard water bevat teveel kalk. Een waterverzachter haalt 
de kalk uit het water, waardoor je kan profiteren van alle 
voordelen van zacht water:

Detergenten schuimen 
ongelofelijk snel en makke-

lijk, waardoor je er veel 
minder nodig hebt

Zonder 
kalkaanslag blijven je 

huishoudtoestellen 
efficiënt werken. 

De smaken van 
koffie en thee komen 
volledig tot hun recht 

met het lekkerder zacht 
water.

Je geniet langer 
van je kleren omdat 

ze zachter, schoner en 
zonder te verkleuren uit de 

wasmachine komen. 

Gezond glanzend haar 
dat straalt als nooit tevoren
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Waarom kies ik best voor een 
North Star waterverzachter ? 

North Star waterverzachters voldoen aan ieders behoeften, of 
ze nu voor particulier of voor professioneel gebruik zijn. 
In vergelijking met andere waterverzachters verbruiken North 
Star waterverzachters tot 50% minder zout en tot 65% minder 
water om te regenereren.
Dankzij onze jarenlange ervaring zijn onze waterverzachters 
legendarisch sterk en uitzonderlijk duurzaam.

Gezond glanzend haar 
dat straalt als nooit tevoren

Verleng de levensduur van 

je verwarmingsinstallatie.

Je moet 
minder poetsen. De 

badkamer en keuken blijven er 
zonder kalkaanslag als nieuw 

uitzien. 

Een huid die zachter 
en meer ontspannen 

aanvoelt.

Wikkel je kinderen in 
fluweelzachte 

badhanddoeken!
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Elke dag zacht water uit je kraan

Het zachte water van je North Star waterverzachter zorgt 
voor je dagelijkse comfort. Dankzij zijn zuinigheid en 
uitzonderlijke duurzaamheid is een North Star steeds 
zorgeloos genieten.

Zuinig en performant
Compacte modellen met ongekende debieten, 

minimaal zout- en waterverbruik.

Gepatenteerde besturingsmodule 
Optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit.

Veilig en betrouwbaar 
De droge zoutbak en de zelfreinigende 

verdelers zorgen voor een consistente werking.

Duurzaam 
Een stevige zoutbak en hoge kwaliteit harsen 

in een multi wrap harstank, voor een maximale 

levensduur.
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Lekker water recht uit je kraan 

Met de North Star Hybrid wordt een waterverzachter 
gekoppeld aan een drinkwaterfilter.  De hybride technologie 
combineert onthardingsharsen met een laag actieve kool, 
waardoor de Hybrid in staat is om kalk te verwijderen en 
drinkwater te filteren. 

Verwijdering van kalk
De Hybrid is een performante waterverzachter.

Verwijdering van een slechte 
chloorsmaak

De actieve kool filtert alle chloorsmaak uit het water. 

Filtratie van pesticiden, herbiciden en 
resten van geneesmiddelen 

Dankzij de actieve kool kan je met een gerust hart 

kraantjeswater drinken.

Beter voor het milieu
Draag je steentje bij door flessenwater 

achterwege te laten! 
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Welk model waterverzachter 
heb ik nodig ?

Wij kozen bewust voor een breed gamma aan 
waterverzachters. Zo kunnen zowel kleine gezinnen van 1 of 
2 personen als grote gezinnen en zelfs kleine ondernemingen 
zoals bakkers en kappers steeds het perfecte toestel bij ons 
vinden.

Hardheid (°F)

m³/jaar 5 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50

20 à 60 NSC9 NSC9 NSC11 NSC11

60 à 100 NSC11 NSC11 NSC14 NSC14

100 à 140 NSC14
NSC14 NSC17 NSC17

NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid

140 à 180
NSC17 NSC17 NSC22

NSC22
NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid NSR17 Hybrid

180 à 220 NSC22 NSC22 op aanvraag op aanvraag

> 220 op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Gemiddeld jaarverbruik: 40m³/pers.

Indien regenwater aanwezig: 30m³/pers.
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www.north-star.be

   @NorthStarWater

PROFESSIONAL
WATER TREATMENT
SOLUTIONS


