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Traditionele waterbehandelingssystemen hebben vaak een
negatieve invloed op mens en milieu.
Met ons iCORE by Reidt concept krijg je de ervaring van een
unieke, aangename zwemervaring: Gezond, comfortabel
en milieuvriendelijk.
Overtuig jezelf en vergezel ons in de toekomst van de
moderne watertechnologie!
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Made in Germany

Jouw beste keuze voor je plezier

Innovation made in Germany…

… inspired by nature

iFLOC is een intelligent vlokkingssysteem om de prestaties van de

iCARB

filter te optimaliseren die geen gebruik maakt van vloeibare chemicaliën.

iFLOC

iCarb maakt gebruik van CO²-gas om de pH van het water te regelen en
zo te vermijden dat carbonaten, via dosering van zuur en verwarming,

De gewenste hoeveelheid vlokmiddel wordt via elektrolyse gedoseerd.

verdwijnen uit het water en het water destabiliseren. Enkel in combi-

Deze technologie is, in vergelijking met een traditionele dosering

natie met AquaClean® MINERAL blijft het water altijd in balans en wordt

van vlokmiddel zoals PAC, veel duurzamer, ecologischer en boven-

een optimale Alkaliniteit bereikt wat de chemicaliën vrije waterbehandeling

dien kosteneffectief.

ondersteunt.
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De intelligente
componenten
van iCORE by Reidt
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iCORE

steeds de correcte pH-waarde
en desinfectieniveau wordt aangehouden. Via
intelligente verbruiksmetingen worden van
elke component de status bijgehouden wat het
onderhoud eenvoudig en beperkt houdt.

O2

AquaClean® MINERAL is een nieuwe generatie filtermedia speciaal ontwikkeld
voor geavanceerde filtertoepassingen om te integreren in het iCORE by Reidt

vloeibare chemicaliën.

iDESI is geïnspireerd door de natuur
via het gebruik van zuurstofoxidatie,
koperionisatie en UV-straling. Het
water wordt gedesinfecteerd zonder de

concept. De samenstelling en korrelgrootte zijn op een specifieke manier
resulteert in kristalhelder, zijdezacht zwemwater zonder het gebruik van

constant de belangrijkste
waterparameters zodat

iDESI

geselecteerd om een efficiënte filtratie en waterbalans te bereiken wat

iCORE control bewaakt

control

vorming van schadelijke bijproducten, zoals

AquaClean®

chlooramines, die verantwoordelijk zijn voor de
typische, vaak hinderlijke, zwembadgeur.

MINERAL

Jouw beste keuze voor je installatie

Kristalhelder
en zijdezacht water
zonder chloorsmaak
en chloorgeur
PERFECT
WATER
gezond en
geurloos
iCORE by Reidt is een intelligent concept voor waterbehandeling
dat voorziet in een perfecte waterkwaliteit zonder het gebruik van
vloeibare chemicaliën.

is een afdeling van Reidt GmbH & Co. KG, een toonaangevend bedrijf in de
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geen toevoeging van gevaarlijke chemicaliën

•

geen allergische reacties meer en
ademhalingsmoeilijkheden

•
•

geen corrosie

wereld van glasfiltermedia. Reeds decennia lang investeert Reidt in de ontwikkeling van glasfilter media die op heden door welgekende merken, met succes,
in de markt werden gezet.

optimaal gebalanceerde waterkwaliteit

Een diep begrip van de problemen van waterbehandeling heeft geleid tot

kosten efficiënt en milieuvriendelijk

de ontwikkeling van een nieuw intelligent concept waarbij het gebruik van

beter voor je gezondheid

vloeibare chemicaliën overbodig worden en je laat kennismaken met een

veilig door geen gebruik en opslag van chemicaliën
geen rode, branderige ogen meer, uitgedroogde huid
en haar en riekende badpakken

0%

100%
gezond

De beste keuze voor je gezondheid

unieke zwemervaring.

iCORE by Reidt
Waterbehandeling vrij van chemicaliën voor

•
•
•

veilig, ecologisch, economisch en gezond

chemi
caliën

Reidt water technology

Zwembaden
Industriële toepassingen
Drinkwater

100%
plezier
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