
Skal vi hjælpe dig med blødere 
vand i hanerne? 
Vil du gerne opleve alle fordelene med blødere vand i hanerne, så 
kan JB Vandbehandling ApS hjælpe dig! Vi har siden 2014 arbejdet 
for at skabe det bedste blødgøringsanlæg på markedet.

Kontakt os og lad os hjælpe dig med  
at gøre dit vand blødere og kalkfrit. 

Ring: 2899 2050

Skriv: jbv@jbvandbehandling.dk

Mere info: www.jbvandbehandling.dk

- vandbehandling i særklasse

Kalkfrit vand i  
dit hjem giver  
dig mere nydelse,
& det er billigere, 
end du tror. 

JB Vandbehandling
Thorsvej 1, 8722 Hedensted



Kilden til kalkfrit vand i dit hjem
Mange boligejere oplever et højt kalkniveau i deres vand, hvilket  
skaber mange gener i hverdagen. Med et blødgøringsanlæg fra  
JB Vandbehandling afhjælper vi det høje kalkniveau i vandet  
og skaber en lang række af fordele for dig og din familie.

Nemt at installere  
og let at vedligeholde
JB Vandbehandling anbefaler vores 
Judo Scan Soft blødgøringsanlæg  
– et lille, kompakt anlæg, som passer 
til alle private hjem.

Blødgøringsanlægget installeres 
lige efter vandmåleren, hvor vandet 
kommer ind i huset. Når vandet løber 
gennem anlægget fjernes kalken fra 
vandet. Herefter kan du nyde alle 
fordelene af det kalkfri vand 24 timer 
i døgnet.

Få det bedste ud af dit vand
Tilstoppede brusehoveder og kaffemaskiner er  
et kendt fænomen de steder, hvor vandet inde-
holder meget kalk. Kalken sætter sig som hvide 
aflejringer eller som partikler, der kan være svære 
at få af, og kan på længere sigt give flere ulemper. 
Med et blødgøringsanlæg fra JB Vandbehandling 
vil du med kalkfrit vand få det bedste ud af dit 
vand og opleve mange fordele og besparelser: 

• Skån miljøet
Brug mindre sæbe, når du gør rent eller vasker 
tøj med kalkfrit vand. Med et blødgøringsanlæg 
kan du halvere dit sæbeforbrug og helt undgå at 
bruge skyllemiddel i vaskemaskinen. 

• Spar tid og penge 
Få mere tid til familien og brug mindre tid på 
rengøring af badeværelset og køkkenet. Med 
kalkfrit vand vil du opleve mindre tid på rengør- 
ing samt vask af tøj. Yderligere vil du opleve 
besparelser på opvarmningen af varmelegemer 
i f.eks. kaffemaskiner og elkedler.

• Få det bedste ud af dine husholdnings- 
apparater & vandinstallationer
Med kalkfrit vand vil du kunne få det bedste 
ud af dine husholdningsapparater som f.eks. 
vaskemaskiner, opvaskemaskiner, elkedel og 
kaffemaskiner, fordi de kommer til at holde 
længere, når de ikke kalker så voldsomt til.
Derudover vil toiletter og varmtvandsbeholdere 
få længere levetid, fordi de ikke kalker til. 

Vandbehandling i særklasse
Med et blødgøringsanlæg fra JB Vand-
behandling får du vandbehandling i 
særklasse. Vores model er førende i drift 
sammenlignet med markedets mange 
andre modeller og har adskillige fordele.  

Anlæggets fordele: 

• Anlægget passer sig selv og “kalder” 
kun, når der skal påfyldes salt.

• Exceptionelt lavt vandforbrug ved 
regeneration (12 liter pr. tank).   

• Exceptionelt lavt salt forbrug ved  
regeneration (200 gram salt pr. tank).

• Passer perfekt til boliger med 2-10 
personer.

• Brugervenlig betjening og program-
mering med flersproget software.

• Indbygget alarm, der informerer, når 
anlægget har brug for salt.

• Mulighed for installation selv de 
smalleste steder (bredde 40 cm 
dybde 48 cm højde 58 cm).

• Reguler og mål selv styringen af 
kalkindholdet med vores justerbare 
blandeventil for hårdhed.

• Indbygget service alarm, der indikerer, 
når anlægget har brug for hoved-
service. 

• Drikkevandsgodkendt og DVGW- 
certificeret.


