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Al jarenlang werkt Lubron samen met installateurs om de 
particuliere markt van de beste waterontharders te voorzien. 
U kunt in deze folder meer lezen over de voordelen van deze 
samenwerking. Ook vindt u uitgebreide informatie over het 
brede assortiment waterontharders voor woonhuizen dat 
door ons zelf wordt ontworpen en gefabriceerd. 



EASYSOFT SPLIT EASYSOFT SXT2 DURLEM

VOORDELEN WATERONTHARDING  
IN WOONHUIZEN

Specifiek voor de particuliere markt hebben we een speciaal 
assortiment kleine waterontharders ontwikkeld, waarbij uw klant 
keuze heeft uit een drietal modellen: handmatig, digitaal en 
apparatuur voor kleine ruimtes. Een keuze die altijd wordt bepaald 
door de wensen van uw klant en door de items die de grootte van de 
waterontharder bepalen zoals waterverbruik, gezinssamenstelling, 
etc. Alle voordelen die onze waterontharders hebben, zullen het 
makkelijker maken om waterontharding onder de aandacht van uw 
klanten te brengen.

Waterontharder Nom. 
uurcap. 
(ltr)

Periodecap. bij 
10 odH (m3)

Zoutverbruik per 
volledige  
regeneratie (kg)

Drukverlies bij 
nom. uurcap. 
(bar)

Harsinhoud 
per tank 
(ltr)

Inhoud 
zoutvat 
(kg)

Afmetingen 
b x d x h (mm)

  Min      Max   Min          Max

EASYSOFT 1000 SPLIT 700   2,0       3,4   0,7           2,25 0,25 9 25
zoutvat 290 x 290 x 432

harstank Ø 220 x 640

EASYSOFT 1500 SPLIT 1000   3,4      5,7   1,2            3,70 0,30 15 25
zoutvat 290 x 290 x 432

harstank Ø 265 x 690

EASYSOFT 450 SXT2* 450   2,0       3,4   0,7           2,2 0,1 9 25 262 x 463 x 640

EASYSOFT 750 SXT2* 750   3,4       5,7   1,2            3,7 0,2 15 40 262 x 463 x 820

EASYSOFT 1100 SXT2* 1100   5,0       8,4   1,8           5,5 0,2 22 60 331 x 583 x 820

EASYSOFT 1700 SXT2* 1700   7,7      13,0   2,7           8,5 0,6 34 75 331 x 583 x 1100

DURLEM VI30 duo 700 1,8 0,7 0,4 6 25 400 x 300 x 610

DURLEM VI50 700 2,8 1,1 0,6 10 25 200 x 300 x 1300

DURLEM VI50 duo 700 2,8 1,1 0,6 10 40 400 x 300 x 750

Waterontharder Water (inwendig) Rioolaansluiting Watertemperatuur Benodigde waterdruk Elektrische aansluitingen

Toevoer Afvoer Min Max

EASYSOFT SPLIT 1” BSP 1” BSP

14 mm

5 – 40 oC 2 7

230 V, 50 HzEASYSOFT SXT2 1” BSP 1” BSP 5 – 40 oC 2 7

DURLEM ¾” BSP ¾” BSP 5 – 25 oC 2 6

* Ook leverbaar in een mechanisch tijdgestuurde variant.



KALKAANSLAG 
VERMINDEREN

ZACHT, ZUIVER WATERLEVENSDUUR APPARATEN
VERLENGEN

ENERGIE 
BESPAREN

VOORDELEN VAN DE SAMENWERKING 
MET LUBRON

Wanneer u de samenwerking met Lubron aan gaat, heeft u als 
voordeel dat u niet zelf alle kennis en ervaring in huis hoeft te 
hebben. Die hebben wij en delen we graag met u! Klanten bewust 
maken van de voordelen van zacht water en het selecteren van de 
juiste ontharder, wij helpen u daarbij. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze serviceafdeling. Meer dan 
20 ervaren collega’s die u helpen bij alle service- en onderhouds-
werkzaamheden, zowel telefonisch als op locatie.

ZACHT, ZUIVER WATER

Door het water te ontkalken, ontstaat zacht water. Dit is 
direct merkbaar op verschillende plekken in een woning. Er 
is minder wasmiddel en wasverzachter nodig voor een goed 
wasresultaat. Naast de kostenbesparingen blijft hierdoor 
kleding ook langer mooi. 

ENERGIEZUINIG

Er gaat veel energie verloren als gevolg van 
kalkafzettingen in tal van apparaten in een woning, van 
boilers tot waterkokers en wasmachines. Een dun  
laagje kalk zorgt al voor 10% extra energieverbruik. Door 
ontkalkt water te gebruiken, bespaart uw klant energie en 
dus kosten! 
 

MINDER KALKAANSLAG IN BADKAMER EN 
KEUKEN 
 
Gebruik van ontkalkt water zorgt ervoor dat er veel  
minder kalkaanslag achterblijft op tegels, kranen, 
douchewanden en in toiletpotten. Dat scheelt heel wat 
poetswerk. Uw klant zal verbaasd zijn over het resultaat!

VERLENGEN LEVENSDUUR

Kalkafzettingen in apparatuur, wasmachines en 
douchekoppen hebben niet alleen effect op het 
rendement, maar beïnvloeden ook de levensduur. Met 
onthard water wordt er aanzienlijk minder kalk afgezet, 
waardoor apparatuur langer mee gaat. 
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DEALER+-PROGRAMMA

Wij gaan graag lange termijn relaties aan met installateurs 
en ondersteunen al onze partners met maatwerk advies en 
praktische oplossingen. Met het dealer+-programma gaan 
wij nog een stap verder om u te faciliteren met onder andere 
verkoopondersteunend materiaal. Neem contact met ons op 
voor meer informatie over het dealer+-programma.


