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LaundryPure
Fordelene med LaundryPure:
-

Revolusjonerer måten du
vasker klær på!

-

Bedre for tøyet, bedre for
deg, bedre for din familie.

-

Du trenger ikke bruke
vaskemiddel..

-

Du trenger ikke tøymykner.

-

Forhindrer vekst av lukt uten
å bruke bleking.

-

Uten varmt vann.

-

Forhindrer allergiske
reaksjoner forårsaket av
kjemikaler.

-

Holder fargene på tøyet fine
lenger.

-

Hvitt forblir hvitt.

-

Gjør håndklærne mykere og
mer ”fluffy”.

-

Gjør at klærne holder lenger.

-

Vedlikeholdsfri modell, med
lekkasje sensor.

-

Spar penger.

-

Spar miljøet.

-

Passer alle typer
vaskemaskiner.

-

Trenger ingen rørlegger.

-

Installert på 15 minutter.

-

Vedlikeholdsfri drift.

Tenk hvor mye du kan spare av strøm, penger og ikke minst
miljøet hver gang du vasker klær. Med LaundryPure blir klærne
ikke bare vasket – de blir renset!
Basert på en prosses brukt i over et tiår på sykehus og hoteller,
kaldt vann tilsatt oksygen, og gass for å boble og løfte skitt av
tøyet, dette gjør håndklærne og klærne dine mykere og de
beholder fargen lenger. Gamle såperester blir skyldt ut av
fiberne så bakterier og lukt ikke blir værende. LaundryPure
forebygger også mot allergiske reaksjoner forårsaket av
vaskemidler.
Du trenger ikke kjøpe ny vaskemaskin, det er enkelt og
installere LaundryPure på alle vaskemaskiner uansett merke og
modell. Alt du trenger er vanlige husholdnings verktøy og ingen
elektriker er nødvendig. (Unntatt i spesielle rør systemer.)
LaundryPure kan bli installert på 15 minutter. LaundryPure vil
virke med alle typer vann men med hardt vann kan du bruke en
”vannmykner” eller et forfilter for klor for å få et enda bedre
resultat.

Se hvor mye du kan spare hvert år ved å bruke
LaundryPure:
Kostnader ved et gjennomsnitt på 400 klesvasker per år
Strøm*
600,Vaskemiddel**
1100,Tøymykner**
348,TOTALT***
2048,-

Kostnader ved et gjennomsnitt på 800 klesvasker per år
Strøm*
1200,Vaskemiddel**
2200,Tøymykner**
696,TOTALT***
4096,* Regnet ut i fra en pris på 1,5 kr per vask.
**Vi har brukt Omo tabletter og Nøytral tøymykner regnet ut fra butikkpris 28.09.10.
Prisen er forutsatt at en doserer riktig, ved høyere dosering vil kostnaden øke.
*** Vil variere fra merke på vaskemidler og strømpriser.

