
ATAG haalt er het maximum uit
De laatste jaren is de energiekost voor een gezin aanzienlijk gestegen. Daarom 
ontwikkelde ATAG de zuinigste CV-ketels en accessoires die dankzij innovatieve 
technologieën met voorsprong het meeste warmte halen uit elke kubieke meter 
gas. Er voor zorgen dat uw ketel zijn hoogste rendement behoudt is de taak van 
onze Descale waterverzachter. Zo krijgt u altijd meer energie voor uw geld. 

Dit toestel laat ons ook toe u een langere levensduur én een betere werking van 
uw huishoudelijke apparaten te garanderen.

Onze Descale Waterverzachter  
haalt de meeste kalk uit het water 

Regenereren door ionenuitwisseling:  
de beste manier om water te verzachten.

Minimaal onderhoud: enkel zout toevoegen 
aan de waterverzachter.

Uiteindelijk een hoger rendement voor uw cv-ketel.

HAALT DE MEESTE KALK 
UIT HET WATER

DE ATAG  
DESCALE 
WATERVERZACHTER



De descale waterverzachter 
is geschikt voor: BEWEZEN BETROUWBAARHEID

U geniet standaard 2 jaar garantie*

Wie op lange termijn het hoogste 
rendement voor cv-ketel wil

Wie een beter was-resultaat wil

Wie het hoogste badcomfort wil

Wie kalkschade aan huishoudelijke 
toestellen wil vermijden

Bij de installatie van een CV-ketel en accessoires 
komt heel wat kijken. Daarom werken wij met door 
ons geselecteerde én opgeleide installateurs: de 
‘ATAG Select Dealers’. Zij adviseren u welke de beste 
waterverzachter is voor uw situatie en zorgen er bij 
installatie en onderhoud voor dat het rendement 
maximaal blijft. Enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat 
uw energiefactuur zo laag mogelijk blijft.

Onze Select Dealers staan borg 
voor zuinigheid en kwaliteit

Type
Geschikt voor  

huishoudens van
Afmetingen 

DxBxH (mm)
Zoutverbruik 

(kg/reg.)
Totale duur regeneratie 

(min.)

Descale 5 1-3 personen 500x320x710 0,85 35

Descale 10 2-5 personen 500x320x710 1,2 48

Descale 15 3-6 personen 500x320x1190 2,1 49

Descale 20 4-8 personen 500x320x1190 2,75 53

ATAG CONTACT
UW SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagverwarming.be

www.atagverwarming.be

Vraag uw Select Dealer welke waterverzachter het best bij u past

Ons uniek 
‘Zuinigheidscontract’ (i.c.m. een 
ATAG CV-ketel) garandeert een 
ketel in topconditie met blijvend 

toprendement

* Indien de ketel geplaatst wordt door een Select Dealer 


