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3De Graaf Waterontharders

We geven water 
aandacht en luxe, 
maar zonder poespas
Water stroomt al jarenlang schoon, fris 

en helder uit onze Hollandse kranen. Ons 

water is van goede kwaliteit en geeft 

ons elke dag wat we nodig hebben. Dat 

vinden we niet meer dan normaal en 

heel gewoon. Maar juist dat ‘gewone’ is 

eigenlijk heel bijzonder. Een luxe. Elke dag 

schoon stromend drinkwater uit je eigen 

kraan.

Volledig kalkvrij water

Maar de kwaliteit van het water kan nog 

beter. Het Nederlandse water is hard, 

vaak te hard. Er zit teveel kalk in. Dit laat 

sporen achter op je glas en vaas; ze 

worden dof. Op je koffiezetapparaat en 

waterkoker ontstaat kalkaanslag. Voor je 

huid en de natuur is hard water ook niet 

fijn. Waterluxe heeft sterke waterontharders 

ontwikkeld die zorgen voor zacht en puur 

water uit je kraan. Dankzij onze kennis 

en jarenlange ervaring geven we jouw 

gewone kraanwater een flinke upgrade 

naar de luxe van elke druppel 100% 

kalkvrij water.

De luxe van zacht water

Dit zachte water biedt jou alles wat je 

gewend bent van kraanwater, maar 

het is van betere kwaliteit en het heeft 

de juiste druk. Zodat het altijd, bij ieder 

gebruik, stroomt zoals jij wilt. Dankzij de 

waterontharders, waterzuiveraars en 

drukverhogers van Waterluxe blijft alleen 

het beste van water over. Zodat iedereen 

kan genieten van de luxe van zacht water, 

maar zonder poespas. Met een vleugje 

Twentse nuchterheid.

Waterluxe, hard voor zacht water

Wij maken ons hard voor zacht water. 

Ervaar ook de luxe van zacht 100% kalkvrij 

water uit je eigen kraan. Elke dag weer. 

De installatie wordt snel en netjes voor 

je geregeld door ons team. Zeg maar 

dag tegen hard water met een sterke 

Waterluxe waterontharder.



De Graaf waterontharders  
zorgt al meer dan 15 jaar 
voor zacht en puur water

Wij geven onze klanten 100% kalkvrij 

water. Dat doen wij al meer dan 15 jaar 

dus wij zijn echte waterexperts. We komen 

uit Groningen en zijn nuchter, eerlijk en 

heel helder over onze producten. 

We geven altijd persoonlijk advies zodat 

jij de beste keuze kunt maken. Uiteraard 

kijken we naar de meest optimale prijs-

kwaliteitverhouding. 

Wij leiden onze monteurs intern op.  

Dat doen we niet alleen op technisch 

vlak maar ook volgens onze kern-

waarden: eerlijk, nuchter en persoonlijk. 

Met uiteraard een vleugje humor. 

We installeren en onderhouden graag 

je apparatuur, zodat jij er geen omkijken 

naar hebt. Snel regelen, zonder gedoe. 

Daar staan wij voor.

Tien jaar garantie 
mogelijk 

Meer dan 15 jaar 
ervaring

Klanten beoordelen 
ons met een 9,5

Persoonlijk advies 
voor elke klant

Meer dan 20.000 
installaties in Nederland
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Dankzij onze techniek zorgen onze 

producten voor zacht en puur water. 

Water dat zorgt voor een schoner huis en 

het levert besparingen op. Je apparaten 

gaan langer mee doordat je geen last 

meer hebt van kalkaanslag. Je hoeft 

minder schoon te maken dus hebt 

minder schoonmaakmiddel nodig. En de 

verwarming verwarmt efficiënter waardoor 

je stookkosten lager worden.

Alledaagse luxe van zacht water

Het is onze missie een groter bewustzijn 

te creëren over de luxe van stromend 

schoon water uit je eigen kraan. 

Daar maken wij ons elke dag opnieuw 

hard voor. Water is onmisbaar in huis. 

Het verzorgt, verfrist, verwarmt en reinigt. 

Het geeft je verkoeling op een hete dag, 

het reinigt je na een fikse workout en 

het verwarmt als je onder de douche 

staat. Water is een onderdeel van ons 

dagelijks leven; wij geloven in alledaagse 

luxe. Daarom hebben wij de techniek 

ontwikkeld waarmee alleen het beste 

van water overblijft. Waterluxe geeft water 

aandacht en luxe. Onze toegepaste 

technologie in onze apparatuur zorgt 

ervoor dat jouw water beter is; na de 

installatie is elke druppel 100% kalkvrij.

Waterdrukverhogers

Waterontharders 

Waterzuiveraars

Specials

Met onze waterontharders 
bieden we zacht water

1.

Met onze waterdrukverhogers 
bieden we krachtig water

2.

Met onze waterzuiveraars 
bieden we puur water

3.

Met onze specials bieden we 
meer dan gewoon water

4.

ONZE PRODUCTLIJNEN

Onze producten maken 
jouw huis schoner en 
leveren besparingen op



Zeg maar dag 
tegen hard water 
en kalkaanslag

Met onze waterontharders 
bieden we zacht water

Nooit meer kalkaanslag in je keuken en badkamer

Langere levensduur apparaten

Minder schoonmaken 

Duurzame oplossing tegen hard water
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Hard water is water waar (te)veel calcium en magnesium in zit. Een 

waterontharder haalt de kalk uit het water. Je sluit dit apparaat aan direct 

na de watermeter. Het water met kalk wordt door een cilinder met bolletjes 

kunsthars geleid. Deze hars haalt de kalk uit het water. Zacht water, zonder 

kalk, blijft over.

Als de harsbolletjes vol zitten met kalk wordt de harscilinder automatisch 

schoongespoeld met zout en water. Dat gebeurt vanzelf, via het zoutreservoir. 

Hierdoor kan de schone hars opnieuw kalk uit het water opnemen. Het 

enige wat je zelf hoeft te doen, is zorgen dat het zout aangevuld blijft. Onze 

waterontharders werken met ‘volumestoring’. Dit betekent dat de ontharder 

zichzelf automatisch schoonspoelt na een maximale hoeveelheid water. Dit 

gebeurt als jij geen water nodig hebt, bijvoorbeeld ’s nachts. Dankzij deze 

automatische aansturing zijn onze ontharders een stuk zuiniger dan de 

traditionele waterontharders. 

Hoe werkt de 
Waterluxe waterontharder?



1312 

100% kalkvrij water op basis van ionenwisseling

Permanente en volledige oplossing tegen hard water 

Nooit meer last van de nadelen van hard water

Altijd 100% 
kalkvrij water
De waterontharder werkt op basis van 
ionenwisseling

Geschikt voor elk type woning

Installatie zelfs in kleinste ruimte mogelijk

Waterontharder voor elke hoeveelheid waterverbruik

Oplossing op maat 
voor elk huis
Verschillende tankgroottes: klein, middel 
en groot. Veel plaatsingsmogelijkheden.

Tien jaar garantie mogelijk

Langere levensduur dan andere merken ontharders

Gegarandeerd 100% kalkvrij water

Duurzame oplossing 
tegen kalkaanslag
Dankzij de unieke keramische schijven 
gaat de ontharder lang mee 

Aan te passen op de instellingen van al je andere apparatuur

Bepaal zelf wanneer het apparaat spoelt

Flexibel instelbaar: resthardheid

Waterhardheid naar 
eigen smaak instellen
Controle over de instellingen van de 
waterontharder. Dat is luxe.



De beste 
keuze voor 
jouw gezin

Alle types Waterluxe waterontharders doen exact wat je verwacht; 

elke druppel water uit jouw kraan is zacht. Je hebt geen last meer van 

kalkaanslag en het zachte water is beter van smaak, voelt en reinigt goed. 

We hebben twee types waterontharders in verschillende groottes.

Duo en Combi modellen: klein tot groot

We hebben Duo modellen en Combi modellen. Het verschil tussen deze twee 

variaties is dat de Duo uit twee delen bestaat en niet direct naast elkaar 

hoeft te staan. Plaatsing van beide delen op verschillende hoogtes is geen 

probleem. Perfect voor huizen die niet de ruimte hebben voor één groot 

apparaat. De Combi bestaat uit één geheel en is geschikt voor huizen waar 

meer ruimte is voor de plaatsing van de waterontharder. De waterontharders 

zijn geschikt voor particulier en professioneel gebruik.

15

Waterontharder



1716 

Een kleine krachtige waterontharder die zelfs in de 

kleinste ruimte geplaatst kan worden. Dit type heeft een 

gescheiden zoutreservoir en harstank. Ideaal voor kleine 

huishoudens.

Waterluxe 2

1 - 2 personen 

100% kalkvrij huis

Tien jaar garantie mogelijk

Specificaties

Huishouden 1 - 2 personen

Plaatsing Technische ruimte, trapkast, garage, 
kelder, meterkast of kruipruimte

Waterverbruik per jaar tot ca. 100 m3

Harsinhoud 7 liter

Inkomende druk 1,5 - 6,0 bar

Zoutverbruik per spoeling 0,9 - 1,2 kg

Adapter netstroom > overgang naar 12v

Aansluiting op waterleiding 3/4” buitendraad

Diameter afvoerslang Binnendiameter 12 mm
Buitendiameter 18 mm

Minder schoonmaken 

Uitvoering (DxBxH) Duo 7: bestaat uit twee delen
32x23x39 cm
32x23x51,5 cm
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En krachtige waterontharder die in veel ruimtes geplaatst 

kan worden. Dit type heeft een gescheiden zoutreservoir 

en harstank. Ideaal voor huishoudens van drie tot vijf 

personen.

Waterluxe 4

3 - 5 personen 

100% kalkvrij huis

Tien jaar garantie mogelijk

Specificaties

Huishouden 3 - 5 personen

Plaatsing Technische ruimte, trapkast, garage, 
kelder, meterkast of kruipruimte

Waterverbruik per jaar tot ca. 200 m3

Harsinhoud 12,5 liter

Inkomende druk 1,5 - 6,0 bar

Zoutverbruik per spoeling 1,5 - 1,8 kg

Adapter netstroom > overgang naar 12v

Aansluiting op waterleiding 3/4” buitendraad

Diameter afvoerslang Binnendiameter 12 mm
Buitendiameter 18 mm

Minder schoonmaken

Uitvoeringen (DxBxH) Duo 12: bestaat uit twee delen
32x23x56,5 cm 
32x28x56,5 cm

Combi 12: bestaat uit één geheel 
56,5x32x61,5 cm
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Binnendiameter 12 mm
Buitendiameter 18 mm

Een krachtige waterontharder die in grote ruimtes geplaatst 

kan worden. Dit type bestaat uit één onderdeel; het 

zoutreservoir en harstank zijn gecombineerd. Dit type is 

ideaal voor huishoudens van zes of meer personen.

Waterluxe 6

6+ personen

100% kalkvrij huis

Apparaten gaan langer mee

Specificaties

Huishouden 6+ personen

Plaatsing Technische ruimte, trapkast, garage 
of kelder

Waterverbruik per jaar tot ca. 600 m3

Harsinhoud 25 liter

Inkomende druk 1,5 - 6,0 bar

Zoutverbruik per spoeling 3,0 - 3,6 kg

Adapter netstroom > overgang naar 12v

Aansluiting op waterleiding Duo 25: 3/4’’ buitendraad
Combi 25: 1’’ buitendraad overgang 
naar 3/4’’ wordt meegeleverd

Geschikt voor grote woningen

Diameter afvoerslang

Uitvoeringen (DxBxH) Duo 25: bestaat uit twee delen
32x28x91 cm 
32x28x104 cm

Combi 25: bestaat uit één geheel
56,5x32,5x108 cm

Tien jaar garantie mogelijk
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Dagelijkse 
luxe thuis, elke 
druppel weer
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Verdient 
zichzelf terug

Apparaten
gaan langer

mee

Minder  
jeuk

Haar dat minder 
snel vet en droog 

wordt

Betere
smaak

Zachtere
was

Ons kraanwater is hard. Er zit (te)veel kalk in en dat laat sporen achter. In 

het begin niet altijd direct zichtbaar maar na een tijdje ga je de gevolgen 

zien. Door de kalk ontstaat kalkaanslag in bijvoorbeeld je waterkoker. Maar 

het zorgt er ook voor dat je glazen niet meer helder uit de vaatwasser 

komen; het laat een doffe waas achter. Water met teveel kalk is ook niet 

fijn voor je huid, haar en zelfs niet voor de natuur. De waterontharders van 

Waterluxe halen heel eenvoudig de kalk uit je water.

Fijn voor je portemonnee

Zacht water is ook nog eens goed voor je portemonnee; leidingen blijven 

schoner waardoor het energieverbruik omlaag gaat en de levensduur van 

apparaten zoals de espressomachine en vaatwasser worden verlengd. 

Je gaat merken dat een kopje koffie of thee beter smaakt. Ook worden 

je ramen veel beter schoon en je hoeft minder lang te poetsen. Dat is fijn 

toch?

Plaatsing waterontharder

Je plaatst een waterontharder na de watermeter; die zit vaak in de 

meterkast. Als dat niet past, plaatsen we de ontharder in de garage of 

kelder, zodat deze niet in de weg staat. Het lcd-display geeft aan wat het 

peil is van de waterdruk en er zit een kinderslot op. Dus eigenlijk heb je er 

geen omkijken naar.

Installatie waterontharder

De installatie regelen we ook, inclusief een glimlach van onze 

gecertificeerde Waterluxe monteurs. We zorgen dat de waterontharder op 

de meest optimale plek in huis wordt geïnstalleerd en stellen het apparaat 

voor je in. De monteur legt je uit hoe hij werkt en welk onderhoud nodig is. 

Geen technisch verhaal, gewoon een duidelijke uitleg. Wij geloven in de 

luxe van eenvoud, zonder poespas. Net als onze producten; een simpele 

luxe upgrade, elke druppel weer.

Voordelen 
van zacht water



Hoe kies je de juiste 
waterontharder?
Je wilt graag een waterontharder in jouw huis. Welk model is het meest 

geschikt? Elk huishouden, type huis en familiesamenstelling is anders 

en daarmee ook het waterverbruik.

Het eerste waar je naar moet kijken is of je ruimte hebt voor een 

Combi of dat een Duo meer geschikt is. Het verschil in de Duo en 

Combi is heel simpel; de Duo bestaat uit twee losse delen die niet 

direct naast elkaar hoeven te staan en waarbij hoogteverschil ook 

geen probleem is. Heb je een groot huis of kantoorpand of een plek 

waar meer ruimte vrij is? Bijvoorbeeld een trapkast, kelder of garage? 

Kies dan voor het Combi model.

Je wilt graag een waterontharder in jouw huis. Welk model is het meest 

geschikt? Elk huishouden, type huis en familiesamenstelling is anders 

en daarmee ook het waterverbruik.

Het eerste waar je naar moet kijken is of je ruimte hebt voor een 

Combi of dat een Duo meer geschikt is. Het verschil in de Duo en 

Combi is heel simpel; de Duo bestaat uit twee losse delen die niet 

direct naast elkaar hoeven te staan en waarbij hoogteverschil ook 

geen probleem is. Heb je een groot huis of kantoorpand of een plek 

waar meer ruimte vrij is? Bijvoorbeeld een trapkast, kelder of garage? 

Kies dan voor het Combi model.

De Graaf waterontharders garantie
De Graaf waterontharders biedt verschillende opties voor het regelen 

van garantie op je waterontharder.

 

Wij regelen de garantie voor je die jij kiest.

Bij aankoop van de waterontharder krijg je standaard 5 jaar 

basisgarantie.

Laat je elke 2 jaar onderhoud door ons uitvoeren dan krijg je 5 

jaar garantie extra! 
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Steeds 
de juiste 
druk

Waterdrukverhoger
Mensen geven soms aan, bij de aanschaf van een 

ontharder, dat de huidige waterdruk niet optimaal is. Met 

een waterontharder zal de waterdruk in je huis nauwelijks 

veranderen. We raden je alleen een drukverhoger aan 

als de huidige waterdruk niet meer is zoals gewenst. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij een douche op zolder, een 

stortdouche of als je een regendouche hebt. Je wilt natuurlijk 

niet dat de regendouche voelt als motregen. Heb je nog 

geen last van een mindere waterdruk maar denk je erover om 

een stortdouche te nemen? Dan kan het zijn dat de huidige 

waterdruk niet voldoende is. In die gevallen raden we een 

drukverhoger aan.

Ons advies is de E.SYBOX mini van DAB. Deze drukverhoger 

pakt de waterdruk aan bij de basis. Het zorgt ervoor dat er 

weer een krachtige straal uit je kraan en douche komt. Je kunt 

de druk zelf aanpassen zodat je altijd verzekerd bent van de 

juiste straal. Van weinig druk naar een echt sterke waterdruk.



• Constante druk

• Energiebesparend

• Minimaal geluid

Ongekende
waterdruk

Met onze waterdrukverhogers 
bieden we krachtig water

• Eenvoudig instelbaar

• Horizontaal en verticaal te plaatsen

E.SYBOX mini
De set is klein en volledig geïntegreerd. Zodra je hem installeert en gebruikt, 

realiseer je je dat het echte verschil in comfort en prestaties zit. E.SYBOX 

mini bevat de meest geavanceerde DAB-technologieën om constante 

druk te creëren en garandeert daarmee ook een optimalisatie van het 

energieverbruik. Geschikt voor drinkwatergebruik in huishoudelijke systemen 

en tuinbouwtoepassingen. Het nieuwe 3-rotor model zorgt voor nog meer 

geluidsreductie en energieverbruik. Het beheersen van de waterdruk in jouw 

huis is nog nooit zo eenvoudig en stil geweest.
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Waterzuiveraar
Wij werken samen met het innovatieve bedrijf Aquablu. 

Zij bieden de meest moderne en beste waterzuiveraar 

aan voor thuisgebruik: de Aquablu One. 

Dit is een ‘plug & play’: makkelijk te installeren en 

aansluiten en werkt direct. Door het water te zuiveren 

verwijdert de Aquablu One virussen, bacteriën, zware 

metalen, antibiotica, microplastic, hormonen en 

pesticiden uit het water.

Zuiver en veilig 
mineraalwater 
gewoon uit je 
kraan



Self-cleaning
Het slimme systeem herkent wanneer  

het tijd is om voor zichzelf te zorgen

Supreme Osmosis TM

Het high-tech membraanfilter past zich aan

aan de specifieke behoefte van jouw water

Smart controlled
Verwijdert schadelijke verontreinigingen

met behulp van slimme parameters die

verbonden zijn met de app

Zorgeloos 
drinkwater

Met onze waterzuiveraars 
bieden we puur water

Doorstroom Afmetingen Voeding

250 I/u  50x15x50 cm 230V/24V
    50 Hz, Max 110 W.

Aquablu Pro S
Geniet van schoon en veilig drinkwater, gewoon 

uit je eigen kraan. Het systeem filtert bacteriën, 

zware metalen, antibiotica, microplastic, hormonen 

en pesticiden uit je drinkwater. De Pro S is de 

sterkste variant en is geschikt voor professioneel 

grootgebruik.

Aquablu One
De Aquablu One is een compact en op maat 

gemaakt apparaat voor de ultieme drinkervaring in 

jouw keuken. Met een verbeterde volumesnelheid 

van 100 liter per uur, komt het schoonste drinkwater 

direct uit je eigen kraan. Dat is nou wat wij noemen; 

zuivering op aanvraag. Er is geen opslagtank nodig 

en de Aquablu One past onder elke kraan.

Gewicht Max. TDS Filtratie 
  inkomend 

20 kg  1500 ppm 90%

Doorstroom Afmetingen Voeding

100 I/u  40x22x10 cm 230V/24V
    50 Hz, Max 90 W.

Gewicht Max. TDS Filtratie 
  inkomend 

13,2 kg  1500 ppm 90%
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Quooker
De kraan die alles kan. Naast gewoon koud, warm 

en 100°C kokend water geeft de Quooker-kraan ook 

gekoeld en bruisend water. Daarmee zet je binnen 

een paar tellen een lekkere pot thee of zet je een kan 

bruisende limonade op tafel. Ook koken en afwassen 

wordt een eitje. We kunnen niet vaak genoeg 

benadrukken dat een Quooker, náást dat hij heel 

handig is, vooral ook een zeer veilige keuze is voor 

ieder huishouden.

Met onze specials bieden we 
meer dan gewoon water

In alle varianten 
te verkrijgen
• Gekookt 

• Gefilterd

• Gekoeld

• Bruisend 

Kies voor een upgrade van je keuken voor de Quooker-

kraan. In combinatie met een waterontharder gaat 

je nieuwe Quooker langer mee zodat je langer kunt 

genieten van de kraan die alles kan. Wij zorgen ervoor 

dat alles goed staat ingesteld en op elkaar aansluit. 

Wel zo makkelijk.
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De Graaf waterontharders wil 
iedereen de luxe van zacht 
water laten ervaren. Dagelijkse 
luxe thuis, elke drup weer.

Installatie: snel en netjes 
voor je geregeld
Alles wordt voor je geregeld, hoe fijn! Onze monteurs, met hun 

heerlijke Groningse nuchterheid, komen de waterontharder bij 

je plaatsen en installeren. Dat doet De Graaf waterontharders 

door heel Noord Nederland. Je hoeft alleen maar een afspraak 

te maken, meer niet, de rest doen onze gecertificeerde 

monteurs. Dankzij de verschillende types en modellen 

ontharders vind je bij Waterluxe de juiste ontkalker voor jouw 

huis. Waar wordt de Waterluxe waterontharder geplaatst? Dat 

doen de monteurs op de meest optimale plek in jouw huis, 

bijvoorbeeld:

     Technische ruimte

     Trapkast

     Kelder

     Garage

     Meterkast

Waterluxe, luxe zonder 
poespas
Het Nederlandse water is hard, te hard. Er zit teveel kalk in 

en dat zorgt voor vervelende kalkaanslag in huis. De Graaf 

waterontharders maakt zich hard voor zacht water. 100% kalkvrij 

water, voor iedereen. Dat doen we al meer dan 15 jaar dus we 

zijn echte waterexperts. Wij doen er alles aan om iedereen de 

alledaagse luxe van een kalkvrij huis te laten ervaren.

41



Neem contact 
op met De Graaf waterontharders

We zijn een oer-Hollands bedrijf dat graag jou adviseert over de beste 

waterontharder voor in jouw huis. We regelen de installatie voor je en 

we vinden het geen enkel probleem om je na installatie alles goed en 

duidelijk uit te leggen. Maar alleen als je dat fijn vindt; niets moet. Wij 

willen dat de waterontharder werkt en dat jij de beste service krijgt.

Wij geloven in de luxe van eenvoud, zonder poespas. Net als onze 

producten; een simpele luxe upgrade, elke drup weer. Wij maken ons 

hard voor zacht water!

De Graaf waterontharders

Loodzetter 5

9502 EW STADSKANAAL

+31 (0)599 72 41 50
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Showroom & Zoutdepot

Waterluxe: al 15 jaar 
waterexpert

Persoonlijk advies 
voor elke klant

Tien jaar garantie 
mogelijk
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