
Sådan får du et kalkfrit hjem 

Kalk fra vandet fjernes med et blødgøringsanlæg. Når anlægget er installeret, passer det sig selv og kalder 

kun når der skal påfyldes salt.  
 

Blødgøringsanlægget installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Når vandet løber 

gennem anlægget fjernes kalken fra vandet. Herefter kan du nyde alle fordelene af det kalkfrie vand i alle 

husets vandhaner, husholdningsapparater og varmeanlæg m.m.  
 

Let vedligeholdelse 

Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk, skal det renses og regenereres. Denne proces 

begynder automatisk, det eneste du skal gøre er at tilføre salt. Anlægget fortæller selv, hvornår det er tid til 

at påfylde salt igen.  
 

Mange besparelser uden kalk i vandet 

Spar energi 

Mange af dine apparater som vaskemaskine, elkedel og kaffemaskine bruger mindre energi, når de ikke er 

kalkede til.  
 

Undgå reparationer og få længere levetid 

Kalkfrit vand beskytter alle vandinstallationer mod kalk. Derved undgår du reparationer af blandt andet 

vandhaner, toiletter, vaskemaskiner og varmeanlæg, samtidig med at levetiden forlænges. Med kalkfrit 

vand vil du opleve langt færre reparationer og samtidig spare tid og besvær.  
 

Spar på sæbe og rengøringsmidler 

Du kan halvere dit forbrug af sæbe, shampoo og vaskepulver. Derudover kan du helt undgå at bruge 

skyllemiddel ved tøjvask, samt afkalkningsmidler til badeværelset og til husholdningsapparater. 
 

Spar energi og penge, når kalken er væk 

Dit varmeanlæg og dine husholdningsapparater med varmelegemer bruger mere energi, når de kalker til. 

Med kalkfrit vand undgår du kalk på varmelegemerne, og du kan spare penge på varme og elregningen. Det 

er godt for både miljøet og din pengepung.  
 

Mange husejere har problemer med kalk i vandinstallationerne. Med kalkfrit vand holdes rørene frie for 

kalk, og der skal bruges mindre energi på at pumpe vandet rundt i huset. 
 

 



Her får du energibesparelser med kalkfrit vand 

 Ingen kalk på varmelegemer i elkedel, kaffe-, vaske- og opvaskemaskine – det sparer el 

 Ingen kalk i vandvarmer og varmeanlæg – det sparer energi 

 Fjernvarmevandet afgiver bedre varmen i dit hus – det udnytter energien  
 

Forlæng levetiden og undgå dyre reparationer 

Du har altid en pæn og ren elkedel og kaffemaskine med kalkfrit vand. Kalk i vandet er den største årsag til 

reparationer på vaske- og opvaskemaskine, vandhaner og toiletter. Med kalkfrit vand vil du opleve langt 

færre reparationer samt spare tid og besvær.  

 

Når varmelegemer, dyser og andre smådele ikke kalker til, forlænger du levetiden betydeligt på alle 

installationer i huset, som er i kontakt med vand.  
 

Her får du færre reparationer og længere levetid  

 Kaffemaskine og elkedel holder tre-fire gange længere 

 Vaske- og opvaskemaskiner, toiletter, vandhaner får længere levetid 

 Færre reparationer på toiletter, vandhaner, vandvarmer og vaskemaskine  
 

Fordele på badeværelset 

 Færre kalkpletter på fliser, klinker og glasvægge 

 Bløde og behagelige stråler fra hele brusehovedet 

 Toilettet løber ikke, og der dannes ingen kalkrande 

 Fugerne mellem fliserne forbliver pæne og rene 

 Pænere vandhaner og håndvaske  
 

Fordele i køkkenet 

 Ingen afkalkning af kaffemaskine og elkedel 

 Altid ren og pæn elkedel 

 Flot og ren opvask uden kalkpletter 

 Klare og kalkfrie isterninger 

 Rene gryder uden kalkrande 

 Vandhaner med kogende vand uden kalkproblemer  

 

Kontakt os gerne for mere information om vandbehandling 
 

http://www.broernes-vvs.dk/kontakt.aspx

