
GA VOOR 100% 
zacht water voor iedereen

Ga ook 
voor 100%!



  

Omega waterontharders 
Ga ook voor 100%
Kies voor de Omega waterontharder en geniet van 100% kalkvrij water. Vanaf nu 

glimt je badkamer zonder te schrobben met chemicaliën. Ga heerlijk douchen, 

zonder het gevoel van een strakke, droge huid. Na een tijdje merk je dat je minder 

last hebt van huidirritatie. Je stopt je wasgoed in de machine en het komt er 

zacht en helder uit, terwijl je veel minder wasmiddel gebruikt. Zin in een kopje 

thee of een verfrissende limonade? Dankzij het kalkvrije water smaakt het beter. 

En je servies en glaswerk blijven ook mooi en streeploos. Onze waterontharder 

heeft geen onderhoud nodig. Gewoon af en toe de zoutvoorraad bijvullen en de 

computer doet de rest. Omega geeft 15 jaar volledige garantie.

Apparaten zoals je koffiemachine,  

stoomoven en Quooker gaan langer mee 

omdat er geen kalkafzetting meer is.

Er komen minder schadelijke chemicaliën 

in ons kostbare water, want je hoeft geen 

agressieve schoonmaakmiddelen meer te 

gebruiken. In het dagelijks leven heb je  

minder wasmiddel, zeep en shampoo nodig.

Huidproblemen? Kalkvrij water helpt  

irritatie echt voorkomen.

Ook oude kalkaanslag verdwijnt.

Goed voor 
mens 
en milieu



  

Zo gaan wij voor 100%

Werking waterontharder
Om van hard water naar 100% kalkvrij water te gaan, zijn deze drie  

onderdelen onmisbaar.

     

 Kunsthars slaat de kalk tijdelijk op in de ontharder.

     

  Een zoutoplossing reinigt de kunsthars zodat de kalk  

wegspoelt naar de riolering.

     

  De computer stuurt het geheel aan en laat het proces  

automatisch verlopen.

Samen zorgen ze voor een perfect samenwerkend systeem.

Slimme computer 
Maakt de Omega wateront-

harder efficiënt en veilig en 

zorgt voor volumegestuurd 

regenereren. Daardoor blijft 

stilstaand water nooit te 

lang in de harstank en is er 

geen enkel risico op  

bacteriegroei.

De onderhoudsvrije
waterontharder
Aansluiting aan een  

koperen of kunststof  

systeem en slimme  

computersturing maken 

de waterontharder geheel 

onderhoudsvrij. 

Hoogwaardig  
kunsthars
Wij gebruiken alleen hoog-

waardige kunsthars, vaak 

2 of 3 keer meer hars dan 

andere aanbieders.

Spoelen met 
kwaliteitszout
Bij dit ‘regenereren’ worden 

alle kalkdeeltjes verwijderd 

uit het kunsthars, lost het 

kwaliteitszout op en splitst 

zich in natrium dat zich hecht 

aan de kunsthars en kalk-

deeltjes die met de chloride 

naar de riolering spoelen.



  

Omega 100 Omega 200 Omega 400 Omega 600
Geschikt voor 1 t/m 2 personen 1 t/m 4 personen 1 t/m 7 personen 1 t/m 14 personen

Garantie 15 jaar 15 jaar 15 jaar 15 jaar

Garantietype volledig volledig volledig volledig

Doorstroming 25 liter per minuut 30 liter per minuut 42 liter per minuut 50 liter per minuut

Capaciteit 3,5 m3 / 100 dH 4,5 m3 / 100 dH 6 m3 / 100 dH 12 m3 / 100 dH

Afmeting  
ontharder

l 27 x b 24 x h 72 l 27 x b 27 x h 72 l 27 x b 27 x h 80 l 32 x b 32 x h 121

Harsinhoud 12 liter 15 liter 18 liter 35 liter

Zoutverbruik 0,8 kg per 
regeneratie

1,2 kg per 
regeneratie

2 kg per 
regeneratie

4 kg per 
regeneratie

Afmeting zoutvat l 25 x b 25 x h 41 l 27 x b 27 x h 61 l 27 x b 27 x h 61 l 28 x b 28 x h 90 

Inhoud Zoutvat 20 kg zout 35 kg zout 35 kg zout 75 kg zout

Stroomverbruik 1,5 Watt 1,5 Watt 1,5 Watt 1,5 Watt

Waar wacht jij nog op! vraag ook een ontharder  
aan en bel 0174-231 860 of kijk op omegawater.nl 
voor de dichtstbijzijnde dealer

Welke waterontharder
past bij jou?
Omega Waterontharders zijn er in 4 uitvoeringen, waarbij het  

verschil louter gebaseerd is op de grootte van het huishouden  

en dus de benodigde capaciteit: van 1 tot en met 14 personen op 

basis van een doorstroming van 25 tot 50 liter per minuut.  

Elke Omega biedt dus dezelfde werking, kwaliteit en garantie.

Onze waterontharders



Kies voor de  
kwaliteit van Omega 

 

Een waterontkalker of waterontharder verwijdert 
kalk uit leidingwater en maakt hard water 
daarmee zacht. Met alle voordelen van dien.  
Er zijn vele aanbieders van nog veel meer 
verschillende soorten en typen, die volgens  
eigen zeggen allemaal de beste zijn. 

Dat ze allen in meer of mindere mate kalk 
uit het leidingwater halen is echter de enige 
overeenkomst met Omega. Wij beloven dat je met 
een Omega waterontharder écht het beste in huis 
haalt wat er te koop is. Door de unieke combinatie 
van Gegarandeerd 100% kalkvrij water, standaard 
15 jaar volledige garantie en waterontharders die 

echt onderhoudsvrij zijn. Bovendien garandeert 
het FDA-keurmerk de veiligheid en is onder  
alle gebruiksomstandigheden sprake van  
grote doorstroming zonder drukverlies. 
Wij durven daarom dan elke vergelijking aan en 
is een niet goed of tevreden, geld terug garantie 
standaard. 

Als fabrikant is Omega zich bewust van het 
feit dat zuiver en voldoende water steeds 
minder vanzelfsprekend is. Door middel van 
wateroplossingen dragen wij bij aan een betere 
wereld waarin iedereen zorgeloos kan blijven 
genieten van zuiver en zacht water.

Marianne Noordam, David Noordam 
en Reinier Geleijnse vertellen jou 
alles over de kwaliteit van Omega

Reinier Geleijnse



Kies voor de  
kwaliteit van Omega 

Vind een dealer
bij jou in de buurt 
op omegawater.nl

Ga ook 
voor 100%!

Omega Zuid-Holland
Kaapsebos 6
2676 BX Maasdijk
0174-231 860 
zuid-holland@omegawater.nl

Voor de regio Zuid-Holland kun 
je bij David, Marianne en Reinier 
terecht. In een persoonlijk gesprek 
adviseren we je graag over welke 
waterontharder bij jouw situatie 
past en komen het systeem bij jou 
installeren. Omdat we in de regio 
gevestigd zijn kunnen we goed  
inschatten wat de waterhardheid is.


