
- BARE ULTRARENT VANN!

Kjemikaliefri rengjøring!



TYPE ART.NR DIAMETER, mm HØYDE, mm VOLUM, L CA LITER*
CleanWater T3 80118512 220 449 11 2 500
CleanWater T6 80118513 220 904 25,7 6 000
CleanWater T12 80118515 269 1124 48 12 000
CleanWater T15 80118516 269 1387 60,7 15 000

* Antall liter filtret kan produsere CleanWater er beregnet og testet under forutsettning 5,5dH og 7,7 pH.
  OBS! Bruk Bare filtrering av kaldt vann. Kontakt oss for beregning og størrelse behov!

Et rent vann som spiser smuss
Vann som ikke inneholder klor, kalk, ioner, salt eller andre 
mineraler blir aktivt og suger til seg smuss på en magisk måte.
Det ultrarene vannet trenger også ned i ujevnheter og gjør 
skinnende rent uten kalkflekker eller kjemirester.

Skinnende rent uten rester av kemikalier
Clean Water er en skånsom rengjøringsform der du bare med 
ultrarent vann og en bra microfiberklut rengjør overflater.
Det ultrarene vannet er en miljøvennlig rengjøringsmetode som 
ikke etterlater kjemirester og gir et rent resultat.



HVORFOR BRUKE CLEAN WATER?

   Rent resultat
   Miljø- og personalvennlig
	 	 	 Ingen	flekker
	 	 	 Økonomisk
	 	 	 Ingen	overdosering	av	kjemi

TYPE ART.NR DIAMETER, mm HØYDE, mm VOLUM, L CA LITER*
CleanWater T3 80118512 220 449 11 2 500
CleanWater T6 80118513 220 904 25,7 6 000

CleanWater T12 80118515 269 1124 48 12 000
CleanWater T15 80118516 269 1387 60,7 15 000

Et rent vann som spiser smuss
Vann som ikke inneholder klor, kalk, ioner, salt eller andre 
mineraler blir aktivt og suger til seg smuss på en magisk måte.
Det ultrarene vannet trenger også ned i ujevnheter og gjør 
skinnende rent uten kalkflekker eller kjemirester.

Skinnende rent uten rester av kemikalier
Clean Water er en skånsom rengjøringsform der du bare med 
ultrarent vann og en bra microfiberklut rengjør overflater.
Det ultrarene vannet er en miljøvennlig rengjøringsmetode som 
ikke etterlater kjemirester og gir et rent resultat.

Vi hjelper til med bytte av Filter!
Øverst på alle beholdere er det en indikatorlampe som 
i god tid indikerer når filtret i beholderen er oppbrukt.
Ved leie av beholder inngår et filterbytte per år. Men 
dere kan når som helst kontakte vår serviceavdeling 
for bytte av filter.
Tlf service 22 90 77 60.



www.hako.no

Hako, Toro, Kioti, Yamaha og Wipermarkedsføres og selges av Hako Ground & Garden AS. Tel 22 90 77 60.


