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3-voudige bescherming tegen kiemen.

Het allerbeste drinkwater
Drinkwater is het meest belangrijke
bestanddeel van ons voedsel en is
als zodanig op z’n best wanneer
het kristalklaar, fris en neutraal
van smaak is, en ontdaan van alle
mogelijke aanwezige bacteriën.
Als een dergelijk water niet in
uw bereik is, dan heeft
JUDO een gloednieuwe oplossing:
Het PURE@TAP
filtersysteem.
Drinkwater
getapt van dit
waterstation
geeft een ware
voldoening. Dit
schitterend idee
is een combinatie van een
actieve koolfilter
+ microfilter +
zilver. Deze drie
elementen resulteren in een
gezond water:

 Actieve koolfilter (type AC)
Een actieve koolfilter van hoge kwaliteit
(+/- 10µ filtercapaciteit) ontneemt alle
zwevende elementen uit het water zoals
roest, onreinheden, chloorelementen,
pesticiden, lood en elimineert ook de
slechte reuk en smaak van uw drinkwater.

 Micro-filtering (type MF)

De micro-filtercartouche (met een filtercapaciteit van 0,2µ) elimineert bacteriën
zoals legionella, cysts en cryptosporidium.

 LEGIOLAX

Het inbrengen van de JUDO LEGIOLAX
met anti-kiem-zilver in de leiding voorkomt de groei van deze bacterie in de
installatie.

Met PURE@TAP zal u echt kunnen
genieten van uw dagelijks drinkwater,
vrij van alle contaminerende elementen.

Voordelen van de PURE@TAP

 Filtering zonder toevoeging van
chemische elementen

 Duidelijke verbetering van de smaak
van het water

 Eliminatie van iedere onaangename geur
 Schadelijke elementen, bacteriën en
kiemen worden voor 99% geëlimineerd

 De mineralen blijven in het water
aanwezig

 Gemakkelijke installatie onder de spoelbak
 De vervanging van het filterelement dient
maar om de 6 maanden te gebeuren
 Ruimtebesparend design






Materialen geschikt voor drinkwater
Stabiele en sterke behuizing
Geen elektrische aansluiting nodig
Made in Germany

B

Verwijdering

de elementen
Contamineren

Drinkwater dat vrij is van het hele spectrum van contaminerende elementen is de wens van iedereen. Men kan niet alles hebben in het
leven, maar gezond drinkwater zonder kiemen en onreinheden is een
noodzaak. Judo wenst aan dit vraagstuk te werken door dit nieuwe
product, het PURE@TAP filterstation, te introduceren. Er is geen elektrische aansluiting vereist en er worden geen chemische additieven
gebruikt om deze eenheid toch optimaal te laten werken.
Ondanks de PURE@TAP - waterbehandeling, blijven de mineralen
aanwezig in het water. De PURE@TAP levert u het dagelijkse verbruik
aan drinkwater voor een gezin van 4 personen. Een ander positief
aspect is het feit dat dit waterstation werkt met een inkomende waterdruk van 1 bar.
2 Versies
PURE@TAP is beschikbaar in 2 verschillende versies. Aan u om de
voor u meest geschikte versie te kiezen:

 ACMF versie met aktieve kool- en microfilter.
 AC versie met aktieve koolfilter maar zonder microfilter (geen
bescherming tegen kiemen).
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Technische gegevens
Werkdruk (bar)
1-6
Vervanging filterelement
ten laatste om de 6 maanden
Nominale drinkwaterproductie
200 l/h bij 2 bar

Beschikbare combinatie voor de PURE@TAP

 Indien u uw behandeld drinkwater wenst te energetiseren
om uw lichaam meer vitaliteit, fitness en wellness te
schenken, dan kan dit met de JU-WEL Compact.

 Bij een hoog gehalte aan sedimenten in uw water bevelen

Technische wijzigingen voorbehouden

Gezond drinkbaar water
vrij van alle contaminerende elementen.

> 90,00 %

 Lood
 Koper
 Bacteriën

wij u de installatie van een JUDO SPEEDY LongLife terugspoelfilter aan, direct op de inkomende waterleiding. Uw
hele waterinstallatie zal hiermee beschermd zijn.

Installatie
PURE@TAP is klantvriendelijk.
De 2 installatiemogelijkheden
(onder of op de spoelbak) zijn
zeer eenvoudig.
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ACMF is samengesteld uit:
 Montageset
 Behuizing voor AC-module
 Behuizing voor MF-module
 AC-module
 MF-module
 LEGIOLAX

AC is samengesteld uit:
 Montageset
 Behuizing voor AC-module
 AC-module
 LEGIOLAX

PURE@TAP ACMF (afmetingen in mm)
A=190, B=90

Distributeur/Wij verkopen JUDO-toestellen:

PURE@TAP aktieve kool- & microfilter

8115010

PURE@TAP aktieve koolfilter

8115011

JU-WEL Compact (JUW-CO)

8012515

Aktieve koolcartouche (JFK-AKB 10-4)

8115016

Microfilter cartouche (JFK-MF 02-4)

8115017

Legiolax Spiraal met zilverlaag (JLX)

8230001
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