WINNER

HYDRALOOP

Optioneel recyclen van
wasmachinewater
Grijswater toevoer

wifi
connectie

®

SMART WATER SAVING

Liftpomp

BEST START UP
BEST SUSTAINABLE PRODUCT
BEST OF THE BEST

aan/uit

230 volt

BESPAAR LEIDINGWATER DOOR TOT 85% VAN HET
HUISHOUDELIJK WATER TE RECYCLEN

Backup leidingwater of
regenwater

Toevoer naar toiletten

Toevoer naar tuin/zwembad

Toevoer naar
wasmachine
Afvoer naar het riool

•

Bespaar water en energie

•

Gerecycled water is schoon, helder, veilig en gecertificeerd en voldoet aan internationale standaarden

•

comfort

Producten
HYDRALOOP garden
voor irrigatie van de tuin

HYDRALOOP pool

voor het bijvullen van het zwembad

HYDRALOOP home

voor het spoelen van toiletten, de wasmachine,
de tuin of het zwembad

HYDRALOOP cascade

Geen compromissen in persoonlijke hygiëne of leef-

kantoren, sportclubs, boutique-hotels en lodges

•

Stijlvol design en innovatieve technologie

•

Eenvoudige installatie, klein vloeroppervlak

•

Geen filters, geen chemicaliën

•

Volledig automatisch

•

Zelfreinigend, onderhoudsarm

•

Online systeem monitoring 24 uur/dag, 7 dagen/week

•

Smartphone App

•

Betaalbaar

•

Bekroond met Zwitsers kwaliteitslabel ‘Efficient Solution’

BESPAAR 75.000 LITER* WATER PER JAAR
ZONDER VERLIES VAN LEEFCOMFORT!
Lid van:

Contactgegevens van Hydraloop:
EUROPE: Wetsusgebouw, WaterCampus, Oostergoweg 9, 8911 MA Leeuwarden, Nederland - info@hydraloop.com - +31 88 100 3500
USA: Global Water Center, 247 W. Freshwater Way, Suite 210 Milwaukee, WI 53202 - info@hydraloop.com - +1 414 89 500 21

* huishouden van vier personen

www.hydraloop.nl

Duurzaamheid, Eco-design & Slimme Energie

HYDRALOOP garden

HYDRALOOP pool

Hydraloop is wereldwijd de eerste in zijn soort: het compacte water
recycle systeem dat prijzen wint en de wereld verandert. Hydraloop
recyclet het water van uw douche, bad en eventueel wasmachine,
waardoor 85% van uw huishoudelijk water wordt hergebruikt.
Hydraloop zorgt voor uitstekende, gecertificeerde waterkwaliteit.
U kunt Hydraloop-water gebruiken voor het spoelen van de toiletten
en voor wasmachine, tuin of zwembad. Hydraloop is een stijlvol
consumentenproduct dat gebruik maakt van baanbrekende technologie. Hydraloop heeft nauwelijks onderhoud nodig, het systeem
werkt automatisch en is zelfreinigend. Met Hydraloop reduceert u
45% op waterverbruik, 45% op rioolwaterafvoer en 6% op uw ecologische voetafdruk. Dat ziet u terug op uw water- en energierekening.

HYDRALOOP home

