


KEO is ontstaan uit een idee dat natuur en 

innovatie combineert: elk KEO-product is ui-

terst functioneel in gebruik, van hoogwaar-

dige kwaliteit en voorzien van speciale ken-

merken die het dagelijks leven verrijken. 

Onze kwaliteitsnormen lopen door in de keu-

ze voor de beste partners voor KEO-produc-

ten en we garanderen een verbinding die 

inspireert.

KEO. Water beleven. hornbach.nl/keo

Water
BWT IS  EUROPA’S  NUMMER 1  IN  WATERZUIVERING

bwt.com

IS ONZE TAAK

Wij gaan steeds een stapje verder en investeren in onderzoek en ontwikke-

ling en presenteren duurzame bestsellers voor verschillende toepassings-

gebieden en eisen aan de waterkwaliteit. Daarbij is het voor ons vanzelf-

sprekend om duurzaam te werken en om zuinig om te gaan met de kostbare 

hulpbronnen van onze blauwe planeet.



Warmwaterleiding

Koudwaterleiding 
voert via de BWT My-
AQUA Soft Filter, voor 
gefilterd water

Koudwaterleiding 
voor ongefilterd water

Gefilterd water

Een filmpje over de montage en het 
gebruik en meer informatie op:

hornbach.nl/keohornbach.nl/keo

WATERCOMPETENTIE
OP ALLE GEBIEDEN

ZUINIG OMGAAN MET HULPBRONNEN
Water in plastic wegwerpflessen levert geen actieve 
bijdrage aan milieubescherming.

MAKKELIJK & EFFICIËNT
Leidingwater wordt gefilterd drinkwater1 (3 l / min.). 
Lage kosten van ca. 0,08 euro per liter.

PERFECT GEFILTERD
Het chloorgehalte in het water, dat net als zwaar metaal 
zoals koper, lood en nikkel een negatieve invloed op de 
smaak van het water heeft, wordt gereduceerd. 

BESCHERMING TEGEN KALKAANSLAG
Betrouwbare bescherming tegen kalkaanslag door de bin-
ding van calcium in het water. Dit verlengt de levensduur van 
uw keukenapparatuur.

INDIVIDUEEL OP TEMPERATUUR 
GEBRACHT
Ideaal voor koude dranken, watercarbonators en voor 
de bereiding van warme dranken. 

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Geïntegreerde waterstop voor makkelijke filterwisseling. 
Het oude filter simpelweg eruit draaien, nieuwe erin draai-
en, drie liter water doorspoelen en hij is klaar voor gebruik.

1Bij een gemiddeld gebruik van ca. 3,5 l/dag* moet het filter na zes maanden worden verwisseld. 
*De aangegeven hoeveelheid geldt voor gedefinieerde testcondities bij 14 dH (carbonaathardheid).



- KALK

- CHLOOR

- ZWARE METALEN

+ MAGNESIUM
+ ZINK

- KALK

- CHLOOR

- ZWARE METALEN

+ MAGNESIUM

COMPATIBEL MET DE 
BWT AQUA-DRINK PORTFOLIO

Het gebruik van twee BWT MyAQUA Soft Filters levert bij een ge-
middeld verbruik van 3,5 l/dag een bereik van 1 jaar en ca. 1200 li-
ter gefilterd water op. Naast de betere waterkwaliteit is er ook 
geen vervelend gesjouw met kratten water meer nodig en draagt 
men bij aan de vermindering van plastic afval.
1Bij een gemiddeld verbruik van ca. 3,5 l/dag in een vierpersoonshuishouden.

WATER , MAAR BETER!
BETER VOOR U & VOOR HET MILIEU

=
1200 
LITER

95% 
recyclebaar

GEFILTERD
WATER

MEER DAN FILTEREN

My AQUA
Soft Filter

- KALK

- CHLOOR

- ZWARE METALEN

Magnesium
Gemineral-

iseerd Water

ZINK +
Magnesium
Geminerali-
seerd Water

Meer informatie op bwt.com

FILTER EENMAAL
INBEGREPEN IN  

KEO MIZU SET

Plastic wegwerpflessen



V: Heb ik een filtrering nodig?  
A:  Leidingwater is onderhevig aan strenge controles, weliswaar geldt dat alleen tot aan uw 

huisaansluiting. Afhankelijk van het leidingsyteem kan er daarna verontreiniging optreden. 
Meer informatie over de waterkwaliteit en de hardheid (zacht/middel/hard) vindt u bij uw 
regionale watervoorziening, het waterschap of coöperaties.

V: Is de installatie van van het filtersysteem duur?
A:  De installatie kan in enkele stappen en zonder tussenkomst van een monteur worden 

voltooid. Bij de set zit een gedetailleerde montagehandleiding en deze staat ook op 
hornbach.nl/keo.

V:  Hoe lang werkt een BWT MyAQUA Soft Filter en hoeveel water kan daarmee 
worden gefilterd? Waar kan ik nieuwe filters kopen? 

A: Een filter werkt ca. zes maanden of ongeveer 600 liter. Het kopen van verschillende
 filters is mogelijk bij HORNBACH en BWT.

V: Kan ik de set aansluiten op een geiser?
A:  Nee, de kraan en de BWT MyAQUA Soft Filterset kunnen alleen worden gebruikt met 

een koud- & warmwateraansluiting.

V: Kan ik een lege BWT MyAQUA Soft Filter zelf vervangen?
A:  Ja. Het vervangen van een BWT MyAQUA Soft Filterpatroon verloopt makkelijk en snel. 

In de BWT filterkop is een aquastop geïntegreerd, die het wegvloeien van water bij een 
geopende hoekstopkraan verhindert als er geen filter aanwezig is.  Het wordt geadvi-
seerd om bij het wisselen van het filter de hoekstopkraan dicht te draaien en de druk 
door, kort te drukken, op de filterknop van de kraan te ontlasten.

V: Wat zijn de voordelen van de filters?
A:  De BWT MyAQUA Soft Filters zijn direct verbonden met uw waterleiding. Daardoor kunt 

u wanneer u maar wilt genieten van gefilterd water. Tot wel drie liter vers gefilterd 
water direct uit uw keukenkraan.

V: Welke accessoires kunnen in combinatie met de set worden gebruikt?
A:  BWT MyAQUA Soft-artikelen, zoals reserve-artikelen en accessoires, een AQUA-monitor en 

meer. Meer informatie op www.hornbach.nl of www.bwt.com. 

V: Moet ik het systeem reinigen/onderhouden?
A:  Als u het apparaat meer dan twee dagen niet heeft gebruikt, dient u het filtersysteem met 

vier tot vijf liter water door te spoelen voordat u het weer gebruikt. Als u het apparaat meer 
dan vier weken niet heeft gebruikt, raden wij u aan om het BWT MyAQUA Soft Filterpatroon 
te vervangen.

V: Heb ik een stroomaansluiting nodig?
A: Nee, er is geen stroomaansluiting nodig.

V: Hoe lang zijn de BWT MyAQUA Soft Filters houdbaar?
A:  Zolang de BWT MyAQUA Soft Filter nog niet is geïnstalleerd, heeft deze geen houdbaar-

heidsdatum.

De belangrijkste vragen kort samengevat:


