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Ben je op zoek naar een natuurlijke en omgevingsvriendelijke
waterbehandeling voor je zwembad of zwemvijver? Zonder
enige toevoeging van chemische producten, chloorgeur of irri-
taties en waar het zalig is om in te zwemmen?

Of heb je problemen om de pH-waarde van je zwembad perfect te
krijgen?  Wil je kalkaanslag, algen of groene aanslag op de wanden
van je zwembad of zwemvijver vermijden?

Dan is het AQwaVit® Pool System de ideale oplossing.
AQwaVit® Pool kan gecombineerd worden met de gebruikelijke 
waterbehandelingen (waar er met het AQwaVit® Pool System veel
minder of geen behoefte meer aan zal zijn) of het kan alleen gebruikt
worden. AQwaVit® Pool wordt steeds perfect op maat samengesteld
in functie van de grootte, het type zwembad of zwemvijver en de
eventuele bestaande problematiek(en).
Het is heel eenvoudig in gebruik, vraagt geen onderhoud en dit voor
een vaste maandelijkse kost. Er is geen loodgieter nodig, want de 
inductiespoelen van onze toestellen worden heel eenvoudig óp de
waterleidingen geplaatst. 

Onze gepatenteerde AQwaVit® oplossingen zijn gebaseerd op de
kwantumfysica. Dit is de wetenschap die zich bezighoudt met de 
kleinste bouwstenen van alles wat bestaat in de natuur en in ons
lichaam. Het is immers vastgesteld dat materie eigenlijk alleen uit
energie en informatie bestaat.
Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten hebben we
vooruitstrevende technieken en producten ontwikkeld die in staat
zijn om in te grijpen in deze informatie.

Onze aanpak

Ons AQwaVit® Pool System is een modulair systeem dat heel
makkelijk aanpasbaar is aan de specifieke omstandigheden,
soort en grootte van het zwembad of zwemvijver. 

Er zijn drie verschillende types toestellen:

1. AQwaVit® Water Vitaliser
op de watertoevoer (suppletiewater).

Op iedere toevoer van water wordt een AQwaVit® Water 
Vitaliser geplaatst. Bv. een toestel op het leidingwater net
na de waterteller en een toestel na de pomp voor elke 
andere soort water dat gebruikt wordt. Deze toestellen 
dienen niet direct bij het zwembad of in de poolhouse te
staan, maar kunnen ook in de woning of een ander gebouw
ondergebracht worden. Als voor het zwembad leidingwater
gebruikt wordt, is het aan te raden dit toestel direct na de
waterteller te plaatsen, zodat ook alle water dat in de 
woning gebruikt wordt meebehandeld is. Zo geniet je direct
ook van alle voordelen van het behandelde water in de hele
woning. Deze toestellen worden aangekocht en blijven altijd
op deze leiding(en) staan. 

AQwaVit® Water Vitaliser toestel waarvan de witte inductiespoel op de toevoerleiding
(suppletiewater) geplaatst is.
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2. AQwaVit® Industrial Home Cleanse toestel.
In functie van de grootte van het zwembad worden
er 1, 2 of 3 inductiespoelen van dit toestel na elkaar
op een willekeurige plaats op de circulatieleiding

geplaatst. Dit toestel wordt eenmalig gehuurd en blijft
gedurende 12 weken op de waterleiding staan. 

3. AQwaVit® Industrial Pool Toestel.
In functie van de grootte van het zwembad worden er 1, 2
of 3 inductiespoelen van dit toestel op een willekeurige
plaats op de circulatieleiding geplaatst. Dit toestel wordt
full-service gehuurd en blijft gedurende de hele behande-
lingsperiode staan.

AQwaVit® Industrial toestel met aansluitingen voor 1, 2 of 3 inductiespoelen die dan op de
circulatieleiding geplaatst worden.

Schematische voorstelling van het AQwaVit® Pool System
op volgende bladzijde.
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A: AQwaVit® Water Vitaliser op de watertoevoer

B: AQwaVit® Industrial Home Cleanse toestel op circulatieleiding (gedurende 12 weken)

C: AQwaVit® Industrial Pool Toestel op circulatieleiding

FILTER

Bij een zwembad

Bij een zwemvijver

In functie van de grootte, type en de problematiek van het
zwembad kunnen er per type toestel meerdere exemplaren 
(tijdelijk) nodig zijn.

Er zijn dus twee soorten van toestellen: aangekochte toestellen
en gehuurde toestellen.
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A: AQwaVit® Water Vitaliser op de watertoevoer

B: AQwaVit® Industrial Home Cleanse toestel op circulatieleiding (gedurende 12 weken)

C: AQwaVit® Industrial Pool Toestel op circulatieleiding

FILTER



De behandeling bestaat uit twee fasen:

1. De opstartfase van 12 weken met alle drie 
de types toestel(len): A, B en C

2. De bedrijfsfase met toestel(len) A en C

Werking

De AQwaVit® Water Vitaliser gaat het verse water dat het zwem-
bad binnenkomt voorbehandelen. Het AQwaVit® Industrial
Home Cleanse toestel dient als katalysator voor de specifieke
waterbehandeling die met het AQwaVit® Industrial Pool toestel
gebeurt en is noodzakelijk om de waterbehandeling op te
starten. Dit zorgt voor een vlugge en blijvende werking.

Het AQwaVit® Industrial Pool toestel programmeert specifieke
kwantuminformatie in het water die de kwaliteit van het water
en de pH-waarde verbetert. Ook de algengroei wordt op deze
manier afgeremd en afgebroken. 

Beide AQwaVit® Industrial toestellen staan constant via het 
mobiele data netwerk in verbinding met onze server en krijgen
zo steeds de laatste informatie. Deze toestellen voeren ook speci-
fieke kwantumfysieke metingen uit, waardoor er programma’s
heel specifiek voor de problematiek van het zwembad in kwestie
worden gemaakt. Hierdoor werkt AQwaVit® Pool System uiterst
gepersonaliseerd.

Alle voordelen van

1.    Natuurlijke behandeling van elk type zwembad
of zwemvijver

2.    Zonder toevoeging van chemische producten

3.    Geen chloorgeur of irritaties

4.    Wordt op maat samengesteld

5.    Kan op elke installatie geplaatst worden
zonder loodgieter

6.    De behandeling is gepersonaliseerd

7.    Onderhoudsvrij

8.    Werkt op alle problemen bij het zwembadwater

9.    Continue opvolging van de waterbehandeling

10.  Altijd de laatste updates
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Ons AQwaVit® Pool System is een modulair systeem
dat heel makkelijk aanpasbaar is aan de specifieke omstandigheden,

soort en grootte van het zwembad of zwemvijver. 
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AQwaVit®Pool  System
 

Disclaimer: AQwaVit® Pool System is niet bedoeld om ziekten of aandoeningen
te diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen.

Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd uw arts.
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www.QVadyzz.com




