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TALENT DPU-100
FILTRATIE MET ACTIEVE KOOL

De kwaliteit van ons drinkwater is goed en voldoet aan de gestelde normen. Toch blijven er altijd 
reststoffen in het drinkwater zitten. Weliswaar mogen de concentraties van de reststoffen geen gevaar 
voor de volksgezondheid vormen. Denk hierbij onder andere aan resten van medicijnen, drugs, 
chemische bestrijdingsmiddelen, biociden, enz. Door middel van de DPU-100 actieve kool filter wordt 
het water extra gefilterd.

Actieve kool bevat ontelbaar veel poriën waardoor het een interne oppervlakte van 700 à 1.500 
vierkante meter per gram heeft. Drie liter actieve kool is goed voor maar liefst 250 voetbalvelden aan 
interne oppervlakte en kan 3.000 m³ water zuiveren.

Flessenwater kost ongeveer € 750/m³ (€ 0,75/L). 1 m³ leidingwater kost nog geen euro. Kraanwater 
is dus ongeveer 750 keer goedkoper. Een mens drinkt ongeveer 2-3 liter water per dag, oftewel 
750 L per jaar. Door het drinken van leidingwater bespaar je meer dan € 500 per persoon per jaar. 
Bovendien geen gesleur met flessen water en geen plastic afval.

LEKKER EN ZUIVER DRINKWATER IN DE HELE WONING

MILIEU EN BESPARING



 › Lekker
 › Ecologisch 100% recycleerbaar, geen elektriciteit 
 › Compact 
 › Bespaar op flessenwater* 
 › Lange levensduur**
 › Point of use: full flow, geen extra  
kraan nodig in de keuken

 › Point of entry: lekker water in de  
hele woning

Plaats een Talent DPU-100 waterfilter naast uw 
Talent waterverzachter of onder uw aanrecht 
en koop nooit meer flessenwater.
De DPU-100 verwijdert geur, kleur en 
onaangename smaken.

 › Radon
 › Ozon
 › Chloor/Chloriden
 › Vinylchloriden
 › Pesticiden
 › Herbiciden
 › Benzeen
 › Solventen
 › Fenol
 › Xylenen
 › Trihalomethaan
 › Tetrachloorethyleen
 › Tolueen
 › Trichloerethaan
 › Carbonaten
 › Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)
 › Volatiele organische stoffen
 › Grote organische moleculen
 › Medicijnen
 › Drugs

ACTIEVE KOOL VERWIJDERT O.A. GEHEEL OF 
GEDEELTELIJK VOLGENDE STOFFEN:
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*   
** 3L actieve kool zuivert gemiddeld 3000 m³ leidingwater

30 ml/kg lichaamsgewicht/dag = gem. 2L/pers/dag

TALENT DPU-100
HEERLIJK DRINKWATER UIT UW KRAAN

Tip: plaats uw actieve kool filter voor de 
waterontharder om deze ook te beschermen 
tegen chloor.


