
 
 

 

Hvorfor vælge Smartflow kontra andre blødgøringsanlæg på markedet? 

Det er et spørgsmål vi ofte får her hos Filter-Online. Det relativt korte svar vil være: 

• Smartflow er billig i drift. 

• Smartflow er billig i anskaffelse. 

• Smartflow er et gennemtestet produkt gennem mange år. 

• Smartflow holder hvad det lover. 

• Smartflow har Danmarks skarpeste pris på anlæg med 11 liter resin (Smartflow 125) og 22 

liter resin (Smartflow 250). 

Det kan vi selvfølgelig nemt bare komme og sige – men vi tror så meget på vores Smartflow 

blødgøringsanlæg, at vi hæver reklamationsretten fra 2 til 5 år, hvis kunden vel at mærke bruger 

krystalsalt købt gennem Filter-Online. 

Smartflow er flowstyret og regenererer dermed efter behov – men oftest ca. 1 gang om ugen. Set 

over et år, vil Smartflows færre regenereringer dermed betyde en væsentlig reduktion i 

vandforbruget og dermed også i udgifterne til vandet.  

Smartflow udmærker sig også ved den store mængde af salt der kan være i anlægget. 35 kg 

(Smartflow 125) og 75 kg (Smartflow 250). 

Desuden bruger Smartflow Krystalsalt som er meget fint raffineret salt og er udviklet specielt til 

blødgøring af både alm. drikkevand men også vand brugt i fødevareindustrien.  

I forhold til salttabs, som flere andre anlæg bruger, så udmærker krystalsalt sig på mange punkter. 

Sammenlignet med salttabs, så er det værd at bemærke disse fordele: 

• Høj renhed 

• Ingen tilsætningsstoffer 

• Klar saltvand – ingen grødmasse i bunden af anlægget, som man ofte ser med salttabs. 

• Lang levetid på blødgøringsanlægget 

• Europæisk standard EN973A 

• Bedre opløselighed og drøj i brug 

• Produktionsprocessen er mere bæredygtig 

Når du køber et Smartflow Kit, så får du altid alt du skal bruge i en og samme pakke. Vores pakker 

indeholder altid både bypass og slanger, som hos andre vil være et tilkøb. 

Ved bestilling af Smartflow hos Filter-Online, så er du i sikre hænder. Vi sørger nemlig også for 

videreformidling af kontakt til en autoriseret VVS-montør, så du får en korrekt og professionel 

installation.  

Er du stadig i tvivl om hvorvidt du skal vælge Smartflow fremfor et andet anlæg? Så giv Filter-

Online et kald på Tlf. +45 70 40 42 22 eller send en mail til info@filter-online.com, så vil vi guide 

dig det sidste stykke. 


