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Het kalkpreventie filter in de Big green is onafhankelijk getest 
volgens het Duitse DVGW testprotocol op het voorkomen van 
kalkaanslag. Uit deze test blijkt dat de techniek voor kalkpreventie 
in de Big Green net zo eeectief is als een waterontharder.
Het enige systeem zonder zout dat net zo eeectief is. 

Capaciteit : 38 liter per minuut
Afmeting: 254 mm x 457 mm

Geschikt voor ieder huishouden.
Ook voor appartementen of grote
woningen hebben wij de oplossing 
voor uw kalkprobleem.

www.big-green.nl 



Op het plaatje zie je de binnenkant van de Big Green. Het water gaat naar binnen en 
gaat eerst door het sediment en actief koolfilter. Na het actief koolfilter gaat het water 
van onderaf door het greenguard tac filter. Daar zit een keramisch materiaal in dat er 
voor zorgt dat mineralen (kalk) gebonden wordt tot kristallen en niet meer hecht.

• Onderhoudsvrij
• Geen afvoer nodig
• Verbetert drinkwaterkwaliteit
• Milieuvriendelijk
• Energiebesparend
• Geen stroom, geen zout en geen chemicaliën
•• Zorgt voor langere levensduur van alle warmwaterapparatuur

Compact formaat.
Dit is een voorbeeld van een installatie in een meterkast van een woonhuis.
De Big Green heeft geen afvoer nodig en past daarom altijd. Het is ook mogelijk 
het apparaat in de kruipruimte te monteren.

Appartementen:
Voor een appartementencomplex is het ook mogelijk om voor het hele gebouw
in in een keer een systeem te plaatsen. Voor prijzen kunt u contact opnemen.

Filters vervangen.
In het apparaat zitten 2 filters. Het actief kool en sediment filter gaat 1 jaar mee
De Greenguard TAC filter gaat 3 jaar mee. Het apparaat is verder onderhoudsvrij. 

Het wordt steeds lastiger om ons drinkwater te zuiveren. Er zitten o.a. chemische stooen in 
die er niet in thuis horen. Veel mensen drinken water uit flessen wat weer slecht is voor het 
milieu. Door het water te filteren verbetert de kleur, geur en smaak. U hoeft niet langer 
water in flessen te kopen. Niet aleen een besparing voor uw portemonnee maar ook goed 
voor het milieu.

Big Green is een combinatie van 3 filters: 
Greenguard TAC Filter : Zorgt dat mineralen gebonden worden tot kristallen waardoor ze 
niet meer hechten. Kalkaanslag verdwijnt en het water gedraagt zich als zacht water.
Actief koolfilter : Zorgt dat chemische stooen en zware metalen die in het water zitten 
geabsorbeerd worden waardoor het water zuiverder, helderder en lekkerder wordt.
Sediment filter: Haalt zichtbare deeltjes zoals bijvorbeeld zand en bezinksel uit het water.  

Voor installatie     Na installatie

Zeer eoiciënte kalkpreventie technologie...
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