BLIV FRI FOR KALKGENER
Bæredygtig og vedligeholdelsesfri vandbehandling uden salt og
kemi, der beskytter VVS-installationer og forlænger deres levetid

DET GØR LAGUR FOR DIG
®

Omdanner

Skåner

kalk fra bindende krystallisk form til
aragonit, en pulverform, der let kan
fjernes.

miljø og pengepung med kemifri vandbehandling, lavere energiforbrug og mulighed for rengøring med miljørigtige svanemærkede rengøringsmidler.

Bevarer
den gode danske vandkvalitet uden
at ændre vandkemi og vandsmag.

Afhjælper

Forhindrer
kalkaflejringer og kalkskorper i installationer, hårde hvidevarer og på armaturer
og fliser.

problemer med reduceret vandtryk.

Øger
komforten for brugere og medarbejdere, fordi vedligeholdelse og rengøring
bliver nemmere.

Forlænger
levetiden på maskiner til vaskeri,
køkken og produktion.

Begrænser
udgifter til vedligehold, drift og service
på anlæg.

Nedsætter
udgifter på fjernvarme til vand og opvarmning og bidrager dermed til bedre
CO2-balance.

Stabiliserer
Kimtallet, som er en måleenhed for
bakterier i vand.

LAGUR® PRO

SPAR PENGE
OG PAS PÅ NATUREN

SPAR 16.000 om året
ved 2 personer i 20 lejligheder

706,-

883,-

pr. md.*

pr. md.*

Købspris: 33.900,- / 42.375,-

LAGUR® PRO
Reducér dine omkostninger
LAGUR® reducerer dine driftsomkostninger og dit forbrug af
rengøring, vaskemidler, anden kemi, aggressive kalkmidler
og blødgørere. Samtidig bliver dit behov for service nedsat
væsentligt.
LAGUR® beskytter dine systemer, installationer og maskiner
og giver besparelser på dit varmeforbrug, når der ikke er
kalkaflejringer i dit system.

Godt for vand, miljø og mennesker
Ved at reducere energiforbruget bidrager LAGUR® til en bedre
CO2-balance. LAGUR® aflaster også miljøet ved ikke at bruge
kemi og ved at nedsætte behovet for rengøring med kemikalier,
fordi kalken er nem at fjerne. Det gør arbejdet lettere for rengøringspersonale og andre, der arbejder med vedligeholdelse
af VVS-installationer.
LAGUR® forbedrer vandkvaliteten og er certificeret som
”Godkendt til drikkevand” under Trafik- og Byggestyrelsens
godkendelse af byggevarer.
-Også kendt som ’den danske godkendelse’.

SPAR 32.000 om året
ved 2 personer i 40 lejligheder

810,-

1.013,-

pr. md.*

pr. md.*

Købspris: 38.900,- / 48.625,-

LAGUR® PRO
SPAR 64.000 om året
ved 2 personer i 80 lejligheder

915,-

1.144,-

pr. md.*

pr. md.*

Købspris: 43.900,- / 54.875,*Kan opsiges med 30 dages varsel.
LAGUR® pro har altid 10 års garanti.
Priserne er listet ekskl. og inkl. moms.

EKSEMPEL VED 40 LEJLIGHEDER
Kr. 400.000

Kr. 300.000
Besparelse i perioden
10 år: kr. 320.000
Kr. 200.000

Overskud i perioden
10 år: kr. 260.000

Kr. 100.000

Leje i perioden - 10 år: kr. 60.000
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Prøv vores beregner!
Se hvor meget du kan spare på:
www.lagur.dk
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LAGUR® løser kalkgener
med respekt for vandet.
Vi er 100% kemifri
og miljøvenlige

FÅ DET GODE DANSKE
DRIKKEVAND TILBAGE
LAGUR®

Klassisk blødgøring

uden brug af kemi

med brug af kemi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mindre vedligehold af VVS.
Komfortgevinst, mindre rengøring.
Fysisk vandbehandling uden kemi.
Mindre sæbeforbrug.
Mindre energiforbrug.
Længere levetid på hårde hvidevarer.
Intet spildevand/skyllevand.
Uforandret vandkemi og vandsmag.
Ingen øget risiko for huller i tænder,
hjerte-kar-sygdomme mv. pga.
mangel på kalk og mineraler i vandet.
• Lej fra 695 kr./måned inkl. moms.
• Ingen serviceaftaler.
• 10 års garanti.

Mindre vedligehold af VVS.
Komfortgevinst, mindre rengøring.
Blødgjort vand.
Mindre sæbeforbrug.
Mindre energiforbrug.
Længere levetid på hårde hvidevarer.

Klassisk blødgøring

med brug af kemi
•
•
•
•
•
•
•

100 lejligheder bruger ca. 10 ton salt.
Spildevand i forbindelse med skyllevand.
Ændret vandkemi og vandsmag.
Mindre kalk og flour vil statistisk set give flere huller i tænderne.
Høj anskaffelsespris.
Serviceaftaler.
Normal garantiperiode (2 år).

DET SIGER KUNDERNE
Vi har fået mange tilbagemeldinger fra vores kunder
Læs nogle af dem her:

LAGUR® har afskaffet problematikken fuldstændig med vores løbende toiletter.
/ Michael Hansen, Hotel SP34

Det er tydeligt at se, at kalken ikke rigtig
sætter sig længere og er væsentlig lettere
blot at tørre af med en klud.
/ Dorthe Ernstrøm, Serviceleder Alliance+

LAGUR® virker uden kemi, og der er intet
arbejde forbundet med anlægget i det daglige. Kalken hænger ikke i på armaturer og
overflader, og det sparer rengøringsmidler
og gør rengøringen hurtigere.
/ Jan Milling,
Milling Hotels

Vores beboere mærker stor ændring i hverdagen og kan nu nøjedes med lettere rengøring uden brug af skadelige kemikalier.
/ Lars Locht Petersen,
Vicevært A/B Amagerparkgaard

Jeg har stort set ikke repareret toiletter
eller blandingsbatterier. Før LAGUR® var
vi nok forbi ihvertfald 1 gang om ugen for
at reparere et toilet.
/ Freddy Hansen, VVS v/Claus Hansen
Før LAGUR® skulle samtlige brusehoveder
afkalkes omkring 1-2 gange om måneden.
Dette er ændret til at være kun 1-2 gange
om året.
/ Niels Lauritsen, Teknisk Chef,
Hotel Vejlefjord

LAGUR ELLER KLASSISK
BLØDGØRING?
®

Du skal vælge LAGUR®
kemifri vandbehandling hvis:

Du skal overveje et klassisk
blødgøringsanlæg hvis:

• Du er miljøbevidst og vil undgå kemi, hvor
end det er muligt.
• Du vil bevare det gode danske drikkevand
og ikke ændre vandkemien.
• Du vil have en vedligeholdelsesfri løsning
mod kalkgener.
• Du kan leve med, at man kan se en minimal mængde kalk, så længe den er nem
at fjerne og ikke sætter sig i dine VVSinstallationer.

• Du har det okay med at bruge kemi for at
få mindre kalk i vandet.
• Det ikke er afgørende for dig, om vandkemien i drikkevandet ændres.
• Du har tiden og økonomien til, at din
løsning kræver drift og vedligeholdelse.
• Du ønsker mindst mulige synlige spor af
kalk. Men selv fra blødgjort vand må du
dog forvente aflejringer af kalk, salte og
mineraler.

VI GARANTERER EFFEKT
LAGUR® behøver hverken service eller vedligehold, og du får 10 års garanti på LAGUR®
PRO. Som en del af vores service kan vi også
hjælpe med opsætning af tjekreferencer, så
du kan måle virkningen på dit vandsystem
og få dokumentation for LAGUR® ’s effekt.
Spiralerne i en varmtvandsbeholder er hyppigt benyttet referencepunkt. Fotodokumentation over en periode er ofte den bedste
fremgangsmåde.

LAGUR’s kunder oplever færre servicetimer på
varmtvandsbeholdere, varmevekslere og andre
installationer, og ejendomme, der har problemer med vandtryk, mærker typisk væsentlige
forbedringer få måneder efter installation af
LAGUR®.

LAGUR® gør det enkelt
og vi garanterer effekten!

®

LAGUR
VIRKER
ALTID!

UDTÆNKT OG
SKABT I DANMARK
LAGUR® er udviklet og produceret i Danmark med fokus
på at løse de vand-udfordringer, vi har herhjemme.
Mange forskellige målgrupper opnår hver dag besparelser
og effektiv afhjælpning af kalk med et anlæg fra LAGUR
– det gælder for eksempel vandværker, boligforeninger,
ejerforeninger, hoteller, shoppingcentre, virksomheder
og private boligejere. Landet over sørger mere end 750
LAGUR®-anlæg for kemifri vandbehandling til over
75.000 brugere.

Med brug af LAGUR®

SÅDAN
VIRKER
®
LAGUR
Kalk i pulveriseret form

Uden brug af LAGUR®

LAGUR® installeres efter hovedvandmåleren og er forbundet
med en styreboks. Installationen er simpel og kræver ikke meget plads. Vi anbefaler, at installation af dit LAGUR®-anlæg bliver udført af din faste VVS-leverandør, som er fortrolig med dine
installationer.
Uden brug af salt og kemi ændrer LAGUR® blot på kalkens form,
så vandets naturlige, sunde egenskaber bevares.
LAGUR® omdanner kalkens form fra krystaller til pulver
(aragonit), der ikke aflejres på overflader og i installationer hos
vandværk og forbruger. Det sker gennem en unik kombination
af elektromagnetisme og stabiliserende frekvenser.

Kalk i bindende form

Resultatet er et vand-flow uden aflejringer, og forbrugerne får
nemmere ved at vedligeholde armaturer, fliser og hvidevarer.
Effekten af LAGUR® er dokumenteret ved Dansk Teknologisk
Institut.

LAGUR ApS
+45 70 60 56 00
post@lagur.dk

Følg os på
sociale medier

Attrupvej 4, Strøby
8550 Ryomgård
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