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ZERO WATER

ZERO WATER 7 TASSEN + KAN IN DE MEESTE IJSKASTEN
Meten = weten! De TDS-score van water.

1,7 liter capaciteit in een 26,7 x 12,4 x 24 cm grote kan
Water uitschenken tijdens het filteren
Verwijderd 99,6 % van alle opgeloste stoffen uit het water
waaronder fluoride en medicijnresten
Altijd een gratis filter en TDS-meter bijgeleverd
Volledig BPA vrije producten
Als enige gecertificeerd op het filteren van lood en
chroom
De ZeroWater filter is de enige die kraanwater volledig zuivert!
De zuiverheid van water kan je eenvoudig meten met de
bijgeleverde TDS-meter.
Dit meetinstrument meet hoeveel opgeloste vaste stoffen er in
het water zitten. Kraanwater heeft al snel een waarde van ca. 250.
Andere filters filteren maar een deel van de vervuilende stoffen.
Het water heeft meestal nog een TDS van ca. 90 na filtering door
een 2-traps filter.
Alleen ZeroWater® komt tot een unieke score van 0 TDS door het
5-traps filter.
Meer info over Zero Water? KLIK HIER
SKU: 994180
Tag: waterfilter
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ZERO WATER 5L
Meten = weten! De TDS-score van water.

5,4 liter capaciteit in een 38,1 x 14 x 27 cm filtersysteem
Handig tappunt met TDS-meter houder
Verwijderd 99,6 % van alle opgeloste stoffen uit het water
waaronder fluoride en medicijnresten
Altijd een gratis filter en TDS-meter bijgeleverd
Volledig BPA vrije producten
Als enige gecertificeerd op het filteren van lood en
chroom
De ZeroWater filter is de enige die kraanwater volledig zuivert!
De zuiverheid van water kan je eenvoudig meten met de
bijgeleverde TDS-meter.
Dit meetinstrument meet hoeveel opgeloste vaste stoffen er in
het water zitten. Kraanwater heeft al snel een waarde van ca. 250.
Andere filters filteren maar een deel van de vervuilende stoffen.
Het water heeft meestal nog een TDS van ca. 90 na filtering door
een 2-traps filter.
Alleen ZeroWater® komt tot een unieke score van 0 TDS door het
5-traps filter.
Meer info over Zero Water? KLIK HIER
SKU: 994181
Tag: waterfilter
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ZERO WATER 9L | GLAS
Meten = weten! De TDS-score van water.

Kenmerken ZeroWater 9 liter filtersysteem:
9 liter capaciteit in een 28 x 24,8 x 50,2 cm groot
systeem
Water uitschenken tijdens het filteren door het
handige tapkraantje
Verwijderd 99,6 % van alle opgeloste stoffen uit
het water waaronder fluoride en medicijnresten
Altijd een gratis filter en TDS-meter bijgeleverd
Volledig BPA vrij product met glazen
waterreservoir
Als enige gecertificeerd op het filteren van lood
en chroom
De ZeroWater filter is de enige die kraanwater volledig zuivert!
De zuiverheid van water kan je eenvoudig meten met de
bijgeleverde TDS-meter.
Dit meetinstrument meet hoeveel opgeloste vaste stoffen er in
het water zitten. Kraanwater heeft al snel een waarde van ca. 250.
Andere filters filteren maar een deel van de vervuilende stoffen.
Het water heeft meestal nog een TDS van ca. 90 na filtering door
een 2-traps filter.
Alleen ZeroWater® komt tot een unieke score van 0 TDS door het
5-traps filter.
Meer info over Zero Water? KLIK HIER
SKU: 994182
Tag: waterfilter
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FILTER | 5 STAGE ION | 1 STUK
De enige filter dat is gecertificeerd door de NSF op het
filteren van lood
5-stappen filtratie verwijdert 99,6% van de opgeloste
vaste stoffen
Past op alle ZeroWater waterfilter kannen
Voldoet aan de FDA-normen voor TDS in gezuiverd
flessenwater
Verwijdert 2x meer opgeloste vaste stoffen in vergelijking
tot conventionele 2-traps filtratie
Meer info over Zero Water? KLIK HIER
SKU: 994190
Tag: waterfilter
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