SEAGULL IV

Het Seagull microfiltersysteem zuivert uw
drinkwater grondig en eenvoudig zodat u altijd
veilig en smakelijk water hebt, thuis, in uw
camper of op uw jacht.

Meer dan 40 jaar Wereldleider
in Microfilter drinkwater Systemen

SEAGULL lV

HET UNIEKE MICROFILTERSYSTEEM
Zorgt voor zuiver water
Het Seagull lV microfiltersysteem levert ongeacht de kwaliteit
van het aangevoerde water zuiver drinkwater. Water dat dankzij
Seagull’s unieke microfilter-techniek, waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van chemicaliën en electriciteit, niet alleen betrouwbaar is
maar tevens lekker smaakt.

Puur en veilig
De Seagull lV zuivert uw drinkwater efficiënt en grondig zodat u
altijd veilig water van bronwaterkwaliteit hebt zonder dat u vastzit
aan onhandige en dure flessen.
De Seagull lV is eenvoudig te monteren en zorgt op elke gewenste
plek voor heerlijk drinkwater.

GETEST EN GOEDGEKEURD
DOOR HET BACTERIOLOGISCH
ONDERZOEKSCENTRUM
INSTITUUT PASTEUR

(H)EERLIJK HELDER
DRINKWATER IN DRIE STAPPEN
Drinkwater wordt door de Seagull lV in drie stappen grondig
gezuiverd van alle schadelijke bestanddelen. Wat overblijft is veilig,
zuiver en smaakvol water. Zonder ziekteverwekkende bacteriën,
asbestvezels, allergie veroorzakende deeltjes of radioactief stof.
Zoals goede bosgrond in de natuur water reinigt, filtert de Seagull lV
zelfs industriële chemische verontreiniging en bestrijdingsmiddelen
uit het water.
Wat overblijft is (h)eerlijk helder drinkwater van topkwaliteit, veilig
om te drinken door u en uw kinderen.

OVERAL TE INSTALLEREN

Toepassen waar u wilt
De Seagull lV is een economische en verantwoorde oplossing voor de zuivering van
vervuild drinkwater. U kunt het eenvoudig
onder uw aanrecht plaatsen en aansluiten op
de koudwaterleiding. Het past in elke keuken
en is ideaal voor schepen, caravans en
campers. Maar ook in hotels en restaurants
kunnen gasten ervan profiteren.

Eenvoudige montage
De Seagull lV bestaat uit een
vervangbaar filter in een
edelstalen behuizing met
desgewenst een aparte kraan.
Het heeft voldoende capaciteit
om al het doorgevoerde water te
zuiveren zonder drukverlies of
waterverspilling.

WATER: DE BELANGRIJKSTE
BOUWSTEEN VAN ONS LICHAAM
Zuiver drinkwater behoort tot onze primaire levensbehoeften.
Onze gezondheid wordt dan ook voor een belangrijk deel bepaald
door de kwaliteit van het drinkwater.
Eeuwenlang heeft de natuur mens en dier in ruime mate van zuiver
en dus gezond drinkwater kunnen voorzien. Maar de hydrologische
cyclus is de afgelopen decennia door overbelasting als gevolg van
milieuverontreiniging danig uit haar evenwicht gebracht. Op eigen
kracht kan de natuur, zeker in de geïndustrialiseerde wereld, niet
meer voor drinkwater van aanvaardbare kwaliteit zorgen.

Onnatuurlijke zuivering
Het grond- en oppervlakte water is dermate vervuild, dat de Waterleidingsbedrijven, onze drinkwaterleveranciers, alle zeilen moeten
bijzetten om de wettelijke kwaliteitsnormen te halen. Daarom
berust eigentijdse waterzuivering al lang niet meer uitsluitend op
‘natuurlijke’ was-, zeef- en filtertechnieken. Diverse chemicaliën
(met name chloor) zorgen voor een geforceerde, onnatuurlijke
‘zuivering’ en beïnvloeden de smaak van het water.
Met de helaas nog steeds toenemende milieuverontreiniging
worden de gezondheidsrisico’s door de levering van onbetrouwbaar drinkwater vanzelfsprekend ook groter.
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Aanschaf en advies
Op onze website vindt u meer informatie over de Seagull lV en onze
andere filtersystemen met alle specificaties, voordelen en prijzen.
U kunt zelf bekijken welk systeem het beste past bij uw situatie en
wensen. Natuurlijk kunt u ons bellen of mailen voor meer informatie
en advies.
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