
Prijslijst – EU Klanten

Om het water vervolgens te regenereren en het vergelijkbaar te maken met 
bergwater, moet het worden gedynamiseerd dankzij de Biodynamizer® die de 
natuurlijke watercyclus op een versnelde manier reproduceert door de 
bewegingen van het water dat vrij in de natuur stroomt sinds het begin der 
tijden. Deze technologie is 100% natuurlijk (zij combineert duizenden 
wervelingen met magnetische velden en natuurlijke minerale frequenties). De 
Biodynamizer werkt zonder elektriciteit, onderhoud en verbruiksartikelen en 
kan gemakkelijk worden verplaatst in geval van verhuizing. Conformiteits-
certificaat voor de metalen in contact met water uitgegeven door Eurofins
onder het nummer 20-FST9-241

Om het water te dynamiseren, zijn 3 opeenvolgende stappen 
essentieel:

• Filtratie (Biofilter)
• Herstructuratie (Biodynamizer)
• Energetisatie v/h water (Biodynamizer)

Aanbevolen prijslijst* (prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd)

Aankoopprijs  

Excl. Taxen

Excl. Douane

Exc. Transport

Biodynamizer® : dynamizer (geen onderhoud, geen verbruiksartikelen) 2.800 €

Biofilter® : filter (housing in inox + filterpatroon 150 m3 inbegrepen) 480 €

Biolimescaler® : bijkomende behandeling tegen kalksteen ; optioneel 680 €

Supplementaire filterpatroon voor de Biofilter ; capaciteit 150 m3 190 €

Kraantjeswater van uw huis wordt zo gedynamiseerd water, vergelijkbaar met bergwater!

Tarieven EU (Europese Unie) – 2022

In het geval dat de hardheid van het leidingwater hoger is dan 40 ° f (Franse 
graden) dan raden we een extra kalksteenbehandelingsapparaat aan, de 
Biolimescaler ®. De Biolimescaler heeft een levenslange garantie.

Als eerste stap is het daarom belangrijk om eventuele verontreinigende stoffen 
uit het kraanwater te verwijderen. Om dit te doen, bieden we de Biofilter® aan, 
dat een drievoudige filtratie van nieuwe technologie toepast, waaronder een 
voorfilter en een filtratie met actieve kool gecomprimeerd in een holle vezel die 
verontreinigende stoffen weerhoudt tot een Ø van 5 micron en waarin 
geïoniseerd zilver is verwerkt. Het filterpatroon moet elke 150 m3 (150.000 L) 
en max. na 1 jaar gebruik worden vervangen. Certificaat van Sanitaire 
Conformiteit uitgegeven door het Carso-laboratorium: n° 21 ACC LY 990

* Prijzen kunnen variëren met + 10% bij export, afhankelijk van het land van levering van de apparaten
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