Bewust met water en energie omgaan.
De Comfortsaver maakt het mogelijk.

‘Besparen was nog
nooit zo makkelijk’
Bespaart tot Bespaart tot
50% water 30% energie

Comfortverhogend

Legionella
werend

www.comfortsaver.nl

Goed voor
het milieu

Bewust omgaan
met water en energie
Bewust omgaan met water is goed voor het milieu én voor uw
portemonnee. Het kan u tientallen euro’s per jaar opleveren. Gelukkig
zijn we ons bewuster geworden van ons waterverbruik. Het waterverbruik
is de afgelopen jaren flink verminderd. In de jaren 70 verbruikten we
gemiddeld 180 liter per persoon per dag. Vandaag de dag is dit gemiddelde
afgenomen naar 119 liter per persoon per dag*.
Het meeste water verbruiken we tegenwoordig aan onze dagelijkse
douchebeurt. Gemiddeld verbruiken we 51,17 liter water per douchebeurt.
Een gemiddeld gezin van vier personen verbruikt al snel 70.000 liter
water per jaar. Naast water wordt er ook energie verbruikt om het water te
verwarmen. Een gezin besteedt gemiddeld € 328,-* per jaar aan water en
energie onder de douche.

Hoe werkt de Comfortsaver?
De comfortsaver wordt eenvoudig onder de (thermostaat)kraan en de
bijgeleverde doucheslang geplaatst. Het water stroomt door 4 kleine
spuitpunten en zuigt lucht mee in de slang. De lucht volumiseert en
versneld het water. Door deze water/luchtverhouding ontstaan kleine
luchtbellen in het water die uitbarsten als ze uw huid aanraken. U verliest
dus niks aan kwaliteit en druk tijdens het douchen. Dit in tegenstelling tot
de normale waterbesparende douchekop.
Bijkomend voordeel is dat de Comfortsaver de slang laat leeglopen, en
daarmee legionella werend is.

Luxe douchen én besparen

Energie en water besparen kan simpel en goedkoper
Energie en water besparen kan vanaf nu simpel en goedkoper met de
revolutionaire Comfortsaver. De Comfortsaver is nieuw op de Nederlandse
markt en onderscheidt zich ten opzichte van de normale waterbesparende douchekop. De Comfortsaver bestaat uit een losse adapter,

Bij gebruik van de Comfortsaver wordt de druk en het volume vergroot
van de douche, terwijl u tegelijkertijd flink bespaart op uw water- en
energieverbruik! Bij een gemiddeld gezin van 4 personen is een besparing
van € 130,- euro per jaar al eenvoudig te realiseren. Afhankelijk van de
warmwaterbereider kan dit oplopen tot wel € 280,- per jaar.

de Comfortsaver met een doucheslang en douchekop.

“Waterbesparing is een uitkomst”
Harrie Wagt van Hotelboat Fiep probeerde de Comfortsaver eerst
thuis uit en was verkocht. “Nu heb ik het systeem op 16 douches op
mijn schip aangebracht. Zelfs mijn Amerikaanse gasten, die gewend
zijn lang te douchen, zijn enthousiast over de harde straal”, deelt
hij zijn ervaring. Zijn hotelboot ligt in de winter in Amsterdam en
vaart in de zomer door Nederland en België met veelal fietsers aan
boord, die na een fietstocht lekker willen douchen. “We verbruiken

wekelijks 15 kuub water, maar kunnen onze watertank niet overal
eindeloos bijvullen. Dan is een waterbesparing van maar liefst 40
procent een uitkomst. Eerst geloofde ik het ook niet, maar met
de adapter tussen wateraanvoer en doucheslang bespaar je echt
zoveel. Ik heb het gemeten. Ik merk het ook aan de vuilwatertanks
die minder snel vollopen.”

Hotelboat Fiep
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