
Et hjem uden kalk
- få mere tid i hverdagen og spar penge!

Minimax blødgøringsanlæg
Et overlegent anlæg: Fylder mindst – billigt i drift!

Bedst 
TIL PRISEN
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 Slip for kalk på overflader, i maskiner og vandrør 
 Nedsæt forbruget af shampoo, vaske- og rengøringsmidler
 Dine maskiner holder længere og udnytter energien bedre



Minimax blødgøringsanlæg tilpasser sig forbruget i både single-husstanden 
og i den helt store familie - og passer til boliger med op til tre badeværelser.

Nemt og holdbart
Minimax er kendt som et moderne og driftssikkert kvalitetsanlæg med en 
lang holdbarhed. Minimax er fremstillet af Harvey Water Softeners, der er 
markedsledende i England, og som har årtiers erfaring med at fremstille og 
udvikle kompakte og effektive blødgøringsanlæg. 

Bloksalt
Nemt at fylde på, nemt at bære og nemt at opbevare! 
Minimax bruger bloksalt af højeste kvalitet - helt uden tilsæt ningsstoffer. 

Bloksalt kan købes hos din forhandler eller på minimaxdanmark.dk
Saltet lever op til den højeste kvalitetsnorm EN 973 Type A. 
Til Minimax må kun bruges salt som lever op til denne norm.

små og store husstande
PASSER TIL MINIMAX SÆTTER NYE STANDARDER FOR

blødgøringsanlæg

 Giver masser af blødgjort vand døgnet rundt – nok til 3 badeværelser!
 Fylder kun: H: 48,4 x D: 44,1 x B: 21,7 cm
 Bruger ikke strøm, men drives af vandtrykket.  
 Det kører, selv om strømmen går, og skal ikke genindstilles
 Har ingen elektriske dele, som kan gå i stykker
 Lavt forbrug af vand (kun 17 liter per regenerering)
 Lavt saltforbrug
 Driftssikkert og nemt at bruge
 Godkendt til drikkevand

5 ÅRS PRODUKTGARANTI 
REGISTRER ANLÆGGET PÅ  

MINIMAXDANMARK.DK OG  
FÅ EN FORLÆNGET  
PRODUKTGARANTI  

PÅ I ALT 5 ÅR. 
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Minimax har et unikt system med to tanke, der giver blødt vand SAMTIDIG. 
Det er et såkaldt ”Duplex parallel-system”.
Andre Duplex-anlæg har også to tanke, men disse fungerer på skift.
Denne type anlæg har ikke så stor kapacitet til at give blødt vand som  
Minimax. 

”Simplex-anlæg” har kun én tank. Derfor har man stadig kalk i vandet, når 
disse anlæg regenererer.

Anlæg, der regenerer på et fast tidspunkt af døgnet, har et højere forbrug af 
salt og vand, da de regenererer efter tidsindstilling og ikke kun efter forbrug. 
Minimax regenerer kun efter forbrug.

Minimax 
enestående system og lavt forbrug
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*Forbruget er baseret på en gennemsnitlig husstand på 3 personer, med et dagligt 
forbrug på 107 liter vand hver – i alt 321 liter vand om dagen.  
Vandet blødgøres med 14 hårdhedsgrader. 
Vær opmærksom på, at forbruget af vand og salt altid afhænger af, hvor meget vand 
husstanden bruger, og hvor hårdt vandet er. 
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