Met respect voor water!
iX Water - Het eerste echt milieuvriendelijke waterfilter

Het eerste echt milieu vriendelijke
waterfilter systeem met
verwisselbare recyclebare patronen.
iXwater is de eerste echt milieuvriendelijke cartridge-filter in
Nederland en biedt recyclebare patronen om een kwalitatief,
duurzaam en voordelig alternatief te bieden voor alle bestaande
wegwerp cartridge-filters
De beste waterbehandeling voor verschillende toepassingen
Voor gebruik bij koffiemachines, waterkoelers, ijsmachines, vending
automaten en andere horecatoepassingen, biedt het iXwaterassortiment een uitgebreid en stijlvol alternatief met een betaalbaar,
efﬁciënt en ﬂexibel systeem.
Het iXWater-filter biedt een nieuwe en ideale mogelijkheid om de
filtratiekosten te verlagen en tegelijkertijd uw ecologische
voetafdruk te verkleinen.

De volledig recyclebare oplossing
Retourneer gebruikte patronen voor recycling
via onze eenvoudige retourservice.

BESPAAR TOT 50% OP UW FILTERKOSTEN
Met onze verwisselbare patronen kunt u kiezen of u snel wilt
wisselen door eenvoudig een vervangende huls te plaatsen of om
uitsluitend het patroon te vervangen. Door alleen het patroon te
vervangen kunt de kostenbesparing maximaliseren en de impact
op het milieu minimaliseren.

Het iXwater-filter geeft u de mogelijkheid alleen het patroon te
vervangen in plaats van de hele plastic filterbehuizing. Hierdoor
bespaart u geld en helpt het milieu te beschermen.

iXwater snelsluitkop met optioneel
een digitale volumemeter
Ontworpen voor onderhoudsgemak. De iXwater-kop heeft
kogelafsluiters en een optionele digitale flowmeter, zodat u
in één oogopslag kunt zien hoeveel water het ﬁlter heeft
behandeld. Deze innovatie zorgt ervoor dat de filters altijd
op het juiste moment worden vervangen i.p.v. een
geschatte tijdsperiode. Daarmee bent u nooit te vroeg
(kosten) of te laat (onbehandeld water). Dus altijd optimaal
verzekerd van behandeld water van hoge kwaliteit .

INSTELBARE mengkop voor koffietoepassingen
De kop heeft een instelbare bypass. Door onbehandeld
water terug in de watertoevoer te laten stromen is de
resthardheid in te stellen. Dit is essentieel is voor een betere
koffie-extractie en smaak. (Gereedschap is inbegrepen).
Het iXwater-ﬁlter is ontworpen om kosten te besparen. Het
is recyclebaar, gemakkelijk te vervangen en te
onderhouden. Daarmee zijn onze filters de beste keuze
voor bijna alle toepassingen.

De perfecte oplossing voor waterbehandeling van alle dranken
Het assortiment ecoﬁlters van iXwater is geschikt voor koffiemachines, vendingmachines, koude dranken, water-en
ijsmachines en zorgt ervoor dat de apparatuur wordt beschermd en de drankjes optimaal smaken. Geniet
van alle voordelen die het iXwater ecofilter kan bieden voor de volgende toepassingen:
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ecofilterion
iX ION voor koffie
KOFFIE EN ESPRESSO

Verbeter de kwaliteit en smaak van uw koffie en espresso terwijl u
duurzaam bezig bent. Met de iX ION 01 en 02 bespaart u geld en spaart u het
milieu. De iX ION bevat een speciaal samengesteld verwisselbaar
patroon om kalkaanslag te verminderen en superieure smaak, aroma en
crema te bieden voor de lekkerste koffie en espresso.

IX ION
FLOW

7 L/min.

DRUK

2-6 BAR

MAX TEMP
AANSLUITING

35 C.
3/8” BSP

Omschrijving
IX01 ION COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON
X02 ION COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

Omschrijving
IX01 ION FILTERHULS COMPLEET

FILTERHUIS EN PATROON (ZONDER KOP)
IX02 ION FILTERHULS COMPLEET
FILTERHUIS EN PATROON (ZONDER KOP)

Omschrijving

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

345 x 134

2254

IX01COMPLETE-V2

545 x 134

4112

IX02COMPLETE-V2

Capaciteit (L)

Code

305 x 134

2254

IX01CART-V2

475 x 134

4112

IX02CART-V2

Capaciteit (L)

Code

H x Ø in mm

H x Ø in mm

IX01 ION HARSPATROON EN SPANNER

234 x 94

2254

IX01REFILL-V2

IX02 ION HARSPATROON EN SPANNER

404 x 94

4112

IX02REFILL-V2

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH /180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 2,5 ° dH

iX ION voor bonenmachines
Instelbare bypass voor optimale smaak en koffie-extractie
NSF gecertificeerde componenten & patronen
Zeer eenvoudige installatie
Kogelkraan afsluiters van de watertoevoer voor
eenvoudig onderhoud

• Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te verwisselen
• Geen afval - vervang & retourneer het patroon
• Geschikt voor espresso- en bonenmachines
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VARIABLE
BYPASS

DE IX ION KOP HEEFT EEN INSTELBARE BYPASS
OM ONBEHANDELD WATER TERUG TE LATEN
STROMEN IN DE WATERTOEVOER, VOOR EEN
OPTIMALE KOFFIE-EXTRACTIE EN EEN BETERE SMAAK.

ion

•
•
•
•
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ecofiltervend
iX VEND voor warme dranken

WARME DRANKEN
De iX VEND heeft een 5-fasen ﬁltratieproces dat is ontworpen om water van hoge kwaliteit te leveren,
zodat smaak, kleur en geur worden verbeterd, terwijl aanslag wordt tegengegaan. Voor toepassingen
met warme dranken en vendingmachines met een hoog volume.

VERMINDERING AANSLAG
Het ﬁlter vermindert sediment (afzetting), verwijdert chloor en beschermt tegelijkertijd tegen bacteriën en
watergedragen cysten. Het filter van de iX VEND vermindert de opbouw van aanslag aanzienlijk en
bespaart energie. Door de eenvoudige installatie en snelle vervanging is de iX VEND de ideale keuze
voor cate's, bars, restaurants en machinebeheerders die veel en veilige waterbehandeling nodig
hebben. Met de iX Vend kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

GROTE BESPARINGEN VOOR AUTOMATENBEHEERDERS
Vending-automatenbeheerders kunnen met iXwater filters enorme besparingen
realiseren. Door alleen de patronen te vervangen in plaats van het hele ﬁlter,
worden de kosten verlaagd waardoor de jaarlijkse besparing kan oplopen tot
duizenden euro's. Dit geldt al voor beheerders met een machinepark van
slechts 50 machines. Vergeet ook de substantiële milieubesparing niet.

iX VEND voor warme dranken machines

• NSF gecertificeerde componenten &
patronen
• Zeer eenvoudige installatie
• Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer
voor eenvoudig onderhoud
• Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te
verwisselen
• Geen afval - vervang & retourneer de
patroon
• Geschikt voor voor bijna alle vrijstaande,
tafel en vendingmachines

Omschrijving

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 VEND COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

345 x 134

26733

IX01VENDCOMPLETE-V2

IX02 VEND COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

545 x 134

53466

IX02VENDCOMPLETE-V2

Omschrijving

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 VEND FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN
PATROON (ZONDER KOP)

305 x 134

26783

IX01VENDCART-V2

IX02 VEND FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN
PATROON (ZONDER KOP)

475 x 134

53466

IX02VENDCART-V2

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 VEND HARSPATROON EN SPANNER

234 x 94

26783

IX01VENDREFILL-V2

IX02 VEND HARSPATROON EN SPANNER

404 x 94

53466

IX02VENDREFILL-V2

7 L/min

DRUK

2-6 BAR

MAX TEMP
AANSLUITING

35
3/8” BSP

Omschrijving

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH /180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH
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vend

IX VEND
FLOW
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TOPKWALITEIT KOUDE DRANKEN
Omdat bij koude dranken het watergehalte meer dan
80% bedraagt, is de kwaliteit van het water dat wordt
gebruikt voor automaten of dispensers van cruciaal
belang. Restaurants, bars, cafe's en winkels zijn
afhankelijk van goed water voor een ononderbroken
en soepele werking. Om een hoge mate van
klanttevredenheid te bereiken, moet het water daarom
aan de hoogste standaard voldoen. Hiervoor is de het
iX POSTMIX filter ontwikkeld.
De eenvoudige installatie en snelle vervanging maken
de iX POSTMIX de ideale en rendabele keuze voor
de meeste soorten dispensers voor koude dranken.
• NSF gecertificeerde componenten & patronen
• Zeer eenvoudige installatie
• Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer voor
eenvoudig onderhoud
• Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te
verwisselen
• Geen afval - vervang & retourneer het patroon
• Geschikt voor koude dranken dispensers en
machines
IX POSTMIX

ecofilterpostmix

FLOW

7L /min.

DRUK

2-6 BAR

MAX TEMP
AANSLUITING

35
3/8” BSP

iX POSTMIX voor koude drank systemen

Omschrijving

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 POSTMIX COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

345 x 134

54536

IX01POSTMIXCOMP-V2

IX02 POSTMIX COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

545 x 134

123026

IX02POSTMIXCOMP-V2

Omschrijving

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 POSTMIX FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN
PATROON (ZONDER KOP)

345 x 134

54536

IX01POSTMIXCART-V2

IX02 POSTMIX FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN
PATROON (ZONDER KOP)

545 x 134

123026

IX02POSTMIXCART-V2

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

Omschrijving
IX01 POSTMIX HARSPATROON EN SPANNER

234 x 94

54536

IX01POSTMIXREFILL-V2

IX02 POSTMIX HARSPATROON EN SPANNER

404 x 94

123026

IX02POSTMIXREFILL-V2

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH /180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH
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postmix

iX POSTMIX-waterfilters bieden een uitstekende ﬁltratie om heerlijk smakende platte of koolzuurhoudende koude dranken te
garanderen via dispensers of barpistolen. De grote capaciteit van iX POSTMIX betekent dat de kosten laag blijven terwijl
het alleen verwisselen van de patronen ervoor zorgt dat u nog meer kunt besparen door het patroon te vervangen in plaats
van de hele ﬁllterhuls. Tevens wordt ook een substantiële milieubesparing gerealiseerd.
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Omschrijving

ecofilterice

iX ICE voor ijsmachines, ijsblokjes & ijsschilfer machines
BETERE KWALITEIT IJS EN GEAVANCEERDE APPARATUURBESCHERMING

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 ICE COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

345 x 134

54536

IX01ICECOMPLETE-V2

IX02 ICE COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

545 x 134

123026

IX02ICECOMPLETE-V2

Omschrijving

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 ICE FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN
PATROON (ZONDER KOP)

305 x 134

54536

IX01ICECART-V2

IX02 ICE FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN
PATROON (ZONDER KOP)

475 x 134

123026

IX02ICECART-V2

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

Een verfrissend koud drankje is niet compleet zonder ijs. Het bevriezen van water om ijs te maken zorgt ervoor
dat de opgeloste mineralen in hard water neerslaan en de koelelementen isoleren. Dit leidt tot hogere

Omschrijving

energiekosten en ijs van slechte kwaliteit. Het zal ook leiden tot een afname van de ijsproductie en uiteindelijk

IX01 ICE HARSPATROON EN SPANNER

234 x 94

54536

IX01ICEREFILL-V2

tot uitval van de apparatuur.

IX02 ICE HARSPATROON EN SPANNER

404 x 94

123026

IX02ICEREFILL-V2

Het iX ICE waterfilter zorgt ervoor dat uw ijsblokjes helder en zuiver zijn en uw apparatuur beschermd wordt
tegen de mogelijke schade van kalkaanslag.

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH /180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH

iX ICE biedt een nieuwe en ideale mogelijkheid om de filtratiekosten te
verlagen en tegelijkertijd uw ecologische voetafdruk te verkleinen.
Onze iX ICE werkt met alle grote merken ijsmachines en wordt
geleverd met de aansluit koppelingen.

• NSF gecertificeerde componenten &
patronen
• Zeer eenvoudige installatie
• Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer
voor eenvoudig onderhoud
• Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te
verwisselen
• Geen afval - vervang & retourneer de
patroon
• Geschikt voor alle ijsmachines, ijblokjesen ijschilfermachines
IX ICE
FLOW

7L/min

DRUK

2-6 BAR

MAX TEMP

3/8” BSP

ice

AANSLUITINGEN

35
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HOGE KWALITEIT, ZUIVER en HELDER
DRINKWATER
De iX CARBON biedt de perfecte ﬁltratie voor zacht
(onthard) water en levert een duidelijke verbetering
van de smaak, kleur en geur.
Een met zilver geïmpregneerde granulair actief
koolstoffilter in combinatie met een laatste, extra
koolstofblok verbetert de waterkwaliteit drastisch.

• NSF gecertificeerde componenten &
patronen
• Zeer eenvoudige installatie
• Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer
voor eenvoudig onderhoud
• Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te
verwisselen
• Geen afval - vervang & retourneer het
patroon
• Geschikt voor alle drinkwater kranen en
drinkwater dispensers
IX CARBON
FLOW

7L/min

DRUK

2-6 BAR

MAX TEMP

ecofiltercarbon

AANSLUITINGEN

35
3/8” BSP

iX CARBON voor drinkwater

Omschrijving

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 CARBON COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

345 x 134

30523

IX01CARBONCOMP-V2

IX02 CARBON COMPLEET SYSTEEM
INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON

545 x 134

61047

IX02CARBONCOMP-V2

H x Ø in mm

Capaciteit (L)

Code

IX01 CARBON FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS
EN PATROON (ZONDER KOP)

305 x 134

30523

IX01CARBONCART-V2

IX02 CARBON FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS
EN PATROON (ZONDER KOP)

475 x 134

61047

IX02CARBONCART-V2

H x Ø in mm

Omschrijving

Omschrijving

Capaciteit (L)

Code

IX01 CARBON HARSPATROON EN SPANNER

234 x 94

30523

IX01CARBONREFILL-V2

IX02 CARBON HARSPATROON EN SPANNER

404 x 94

61047

IX02CARBONREFILL-V2

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH /180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH
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carbon

Speciaal ontworpen voor smaak-, kleur- en geurverbetering. Met 4-traps ﬁltratie is het iX CARBONwater ﬁlter speciaal ontworpen om kristalhelder, heerlijk smakend water te leveren voor koffie, thee
of drinkwater. Ideaal in combinatie met een waterontharder vanwege de optimale smaak.
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Met respect voor water!

Watercare Holland
Duurzame waterbehandelingsoplossingen voor professionals
Onze Britse partner is de toonaangevende
onafhankelijke fabrikant en leverancier van waterfilters,
ontharders en RO-systemen in het VK. European
Watercare, is een Brits succesverhaal opgericht in
1995.
Naast het Britse hoofdkantoor, vlakbij Londen, bestaan
er nu succesvolle vestigingen in Ierland, Denemarken,
Griekenland en Zuid-Afrika en Nederland.

Optimistisch over een duurzame toekomst, zijn we
vastberaden om als team altijd de beste service en
innovatieve producten te bieden.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de kracht van ons
merk, de kwaliteit van onze producten en ons doel om
milieuvriendelijke oplossingen met een goede prijskwaliteitverhouding te bieden.
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P LY
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Beschikbaar in 116 landen vanuit 6 speciale regionale locaties

VERVANG

RETOURNEER

RECYCLE

Vermindering van eenmalig gebruik van plastic
Uw bedrijf neemt haar milieuverantwoordelijkheden
serieus en wij zijn er op gespitst u te helpen uw doelen te
bereiken.
We weten allemaal dat het vervangen van waterfilters
duur en milieuvervuilend is en dat het weggooien van
gebruikte cartridges ongewenst is.
Wij zijn ons terdege bewust van de negatieve impact
die plastic afval heeft op het milieu.
Daarom hebben we een product en bijbehorend
recycle programma ontwikkeld dat is ontworpen om niet
alleen uw kosten aanzienlijk te verlagen, maar ook
100% van de gebruikte patronen te recyclen.
We brengen deze volledig herbruikbaar weer op de
markt waardoor de kosten en verspilling laag blijven en
meetbare besparingen worden gerealiseerd.
Onze verwisselbare patronen stellen ons in staat om
alle aan ons geretourneerde kunststoffen te recyclen.
Bovendien regenereren we de hars (vulling).

Dit stelt ons in staat om uw kosten tot een minimum te
beperken en tegelijkertijd een zeer duurzame service te
bieden die een bijdrage levert aan een beter milieu.
Wanneer u een nieuw iX-filter of een vervangend
patroon bestelt, heeft u ook de mogelijkheid om een
retourset te ontvangen, bestaande uit een vooraf port
vrije envelop, en een afsluitbare, waterdichte tas. Dit
maakt het retourneren van uw gebruikte patronen zo
eenvoudig mogelijk en draagt bij aan uw eigen
milieubeleid.
Wij werken dagelijks met passie aan betaalbare,
milieuvriendelijke oplossingen voor waterbehandeling.
Ons nieuwe, innovatieve iX-assortiment waterfilters,
samen met ons Replace & Return-programma, bieden
een eenvoudig, verantwoord en besparend alternatief
voor de huidige wegwerpsystemen.

Head Office
United Kingdom
Regal House
South Road
Harlow
CM20 2BL
Tel +44 1279 780250

WaterCare Ireland
Dublin, Ireland
Dunboyne Business Park
Dunboyne
Co.Meath
Rep of Ireland
Tel: 00353 (0) 1 801 3942

WaterCare Nordic
Copenhagen, Denmark
Brostraedet 1
2640 Hedehusene
Copenhagen
Denmark
Tel +45 6017 6642

WaterCare Greece
Athens, Greece
88 Papandreou
G. Str. 157 73 Zografou
Goudi, Athens
Tel: +30 210 77 12 199
Fax: +30 210 28 43 320

WaterCare Africa
Durban, South Africa
49 Laguna Seca
Lee Barns Boulevard, Balito
Kwazulu-Natal
South Africa 4420
Tel +27 (0) 32 947 0063

www.watercare.co.uk
info@watercare.co.uk

www.ewcireland.com
info@ewcireland.com

www.ewcnordic.dk
info@ewcnordic.dk

www.wellness-stores.eu
info@wellness-stores.eu

www.watercareafrica.com www.watercareholland.nl
info@watercareholland.nl
info@watercareafrica.com

WaterCare Holland
Dronten, The Netherlands
De Gouwe 36A
8253PA Dronten
The Netherlands
Tel +31 (0)85 0604450
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