
- fjerner fett, mugg
   og biofilm

-  eliminerer bakterier
   og mikroorganismer
-  80 % lavere klorforbruk

WaterMaid
Nyhet!

holder vannet krystallklart

Suveren kjemikaliefri
vannrens for

- spabad
- massasjebad
- basseng



Med en enkel timer kan WaterMaid rense spabadet
jevnlig eller ved behov, for eksempel om natten
eller når du er bortreist, slik at bakterier ikke får
utviklet seg.

gir deg krystallklart vann i spabad,
massasjebad og basseng

Vedlikehold av spabad
har aldri vært enklere!
Ozon er en alternativ rensemetode som
erstatter kjemikalier og klor

Ozon forhindrer dannelse av skum
og gjør vannet klart som en fjellbekk

Ozon kan trygt benyttes i massasjebad
og fremkaller ikke astma eller allergi.
Ozon svir heller ikke i øynene, tørker ikkeOzon svir heller ikke i øynene, tørker ikke
ut huden og bleker ikke badetøyet. 

Ozon påvirker ikke vannets pH og gir et
balansert basseng

Ozon holder kar, rørsystemet og filtre
fri for biofilm

Ozon er et miljøvennlig alternativ
og etterlater ingen avfallsstofferog etterlater ingen avfallsstoffer

WaterMaid drives kun av strøm med forbruk
tilsvarende en lyspære. Ozonet produseres
av omgivelsesluften på stedet og generatoren
trenger ikke påfyll av noe slag

Ozongass tilføres spabadet
gjennom slangen. 

Ozongass

WaterMaid

WaterMaid

IP65

Solid utførelse i sprutsikkert
aluminiumchassis - IP65

utrydder raskt alle bakterier og mikroorganismer i vannet
holder spabadet hygienisk, krystallklart og luktfritt til enhver tid
hindrer muggdannelse på termolokket som dekker badet

effekt og levetid overlegen tradisjonelle ozonanlegg

Markedets nyeste ozonteknologi:

Tips:

WaterMaid kan enkelt monteres
på vegg ved hjelp av fire skruer.

Teflonslange

Injektorkobling

En tynn teflonslange 
kobles til spabadet
med en injektorkobling.



Ozone Scandinavia AS
Leangbukta 40, 1392 Vettre, Norway
Tel: +47 66 69 90 90
E-post: post@ozone.no
www.ozone.no

Vi garanterer klart badevann med WaterMaid.
Snakk med oss om din fornøyd-garanti! 

Gara
nti!

Alt du trenger for å komme igang :

WaterMaid
startpakke

2 stk rustfrie veggbeslag

WaterMaid
ozongenerator

Hydrofobisk
membranfilter

6 mm teflonslange

IP65

WaterMade er designet og produsert i Norge. 
Våre produksjonslokaler, serviceverksted
og administrasjon finner du i Asker.

Dette massasjebadet i Asker fikk innstallert WaterMade for to år
siden og benyttes daglig. Det tilføres aldri klor til vannet - kun ozon.
Bildet er tatt om natten.

Forhandler:


