Stop Kalken

Forestil dig en drift uden kalkgener
uden at belaste miljøet
spar penge, tid og vedligehold

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

LAGUR
Attrupvej 4, Strøby
8550 Ryomgård

Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre
Danmark

Stopper kalkaflejringer omgående – garanteret virkning
Beskytter VVS installationer og øger levetiden
Dansk opfindelse, dansk produktion og godkendt til dansk drikkevand

LAGUR sætter et garanteret og
effektivt stop for aﬂejring af kalken
og forbedrer vandflowet i
rørsystemerne.
Boligforeninger , andelsforeninger,
ejerforeninger og hoteller.
Det er blot nogle af de brancher,
der med garanti vil opnå besparelser
og opleve effektiv afhjælpning af
problemer med kalk, ved installation
af et vandbehandlingssystem
fra LAGUR.
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Sådan
fungerer
LAGUR

Det gør LAGUR for dig
 Forhindrer

 Afhjælper

 Forbedrer

 Omdanner

-kalkaﬂejring og kalkskorper

-vandkvaliteten og uændret
vandkemi og vandsmag

-problemer med reduceret vandtryk

-kalk fra bindende krystallisk form
til pulverform

Få det gode danske drikkevand tilbage

Er du træt af at forurene naturen med salt gennem blødgøring og lave det gode
danske drikkevands fantastiske sammensætning af kalk, mineraler og fluorid om
for at have mindre kalk i vandet? Få de samme fordele med LAGUR.
DROP Blødgøring og installér LAGUR

LAGUR
UDEN BRUG AF KEMI

Klassisk blødgøring
MED BRUG AF KEMI

+ Mindre vedligehold af VVS

+ Mindre vedligehold af VVS

+ Fysisk vandbehandling uden kemi

+ Blødgjort vand

+ Komfortgevinst, mindre rengøring
+ Mindre sæbeforbrug

+ Mindre energiforbrug

+ Komfortgevinst, mindre rengøring
+ Mindre sæbeforbrug

+ Mindre energiforbrug

MY

+ Længere levetid på hårde hvidevarer

CY

+ Ingen brug af kemi

- Bruger ca. 1 kg. salt på 1.000 l. (1 m3) vand

+ Uforandret vandkemi og vandsmag

- Ændret vandkemi og vandsmag
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+ Intet spildevand / skyllevand

+ Ingen ændringer i forhold til huller i
tænder, hjerte-kar-sygdomme m.fl.
+ Lej fra 880 kr./måned inkl. moms
+ Ingen serviceaftaler
+ 10 års garanti

+ Fjerner eksisterende kalkaflejringer

+ Længere levetid på hårde hvidevarer
- Spildevand i forbindelse med skyllevand
- Mindre kalk og flour vil statisk give
flere huller i tænderne
- Høj anskaffelsespris
- Serviceaftaler

- Normal garantiperiode (2 år)

- Fjerner ikke eksisterende kalkaflejringer

Gennem en unik kombination af elektromagnetisme og stabiliserende frekvenser
(patent-pending), sikrer LAGUR anlægget en
så tilstrækkelig lang tilstand af kalkens
ændrede struktur, at den ikke når at sætte
sig og skabe aflejringer i et vandflow.
Dette modsat andres utallige forsøg med ren
magnetisme og tilsvarende.

Reducerer dine omkostninger

 Aﬂaster

-jeres medarbejdere og
giver bedre komfort i
dagligdagen
-miljøet ved mindre energi
forbrug samt lidt eller ingen
kemi

 Reducerer

-udgifter til vedligehold og drift
-antallet af servicetimer på
dine anlæg
-fjernvarmeforbruget til vand
opvarmning og bidrager til
bedre CO2 balance
-forbruget af vaske- og
rengøringsmidler samt
kemiske produkter

+

Mindre slid
’’Tre år med Lagur hos Savoy i
København. Vi har glemt det er
installeret, det virker dag for dag.’’

Uden LAGUR

LAGUR

Længere levet
installation

LAGU

Du får garanteret virkning

+
Du får mange fordele med et
vandbehandlingssystem fra LAGUR
– og det garanterer vi.
til produktion af varmt vand Reduceret forb
Vores system behøver ingen service
kan i mange tilfælde frakobles
afvikemikali
+
og er helt vedligeholdelsesfrit – og
helt
giver dig 10 års produktgaranti. Har du
-kim-tal
i
cirkulerende
vand
+
Massive besparelserbehov
på for at dokumentere LAGUR ’s
effekt i det første år efter installation,
udskudte renoveringer
er vi gerne behjælpelige med forslag
 Skåner
Varme
til- og opsætning af tjekreferencer
i din udny
-effektivt maskiner til vaskeri,
+
bedre
virksomhed. På den måde får du
køkken eller produktion
overblik og kan følge afviklingen af dit
med LAGUR.
Færre servicetimerkalkproblem
+
Vi garanterer, at LAGUR også har en
effekt hos dig!

+

Med LAGUR

+
LAGUR beskytter dine systemer,
installationer og maskiner og giver
t
besparelser på dit varmeforbrug.
Massive
bespare
Kalk er en fremragende isolator, og for
udskudte
eksempel skal en varmeveksler
bruge renove
markant mere energi til at lave varmt
brugsvand, når der er kalkaﬂejringer
+
i dit system. Det stopper med LAGUR
og vi er stolte af at bidrage til en bedre
Færre servicet
CO2 balance.
Du vil opleve besparelser på
vedligehold, rengøring og opnå stor
+
komfortgevinst. Samtidig bliver
behovet for service væsentligt nedsat.
Mindre
slid
LAGUR reducerer dine omkostninger
og
dit forbrug af rengøring, vaskemidler,
anden kemi, aggressive kalkmidler og
+
blødgører.

Tilbagebetaling
-forbrug af blødgøringsanlæg
typisk 2-3 år

ANBEFALINGER :

Dokumenteret ved Dansk Teknologisk Institut,
omdanner LAGUR anlægget kalken fra dens
klassiske krystalliske form, der binder sig fast i
aflejringer, til en pulverlignende tilstand, kaldet
aragonit, der ikke binder sig fast, hvorfor der
fremover med LAGUR ikke skabes aflejringer
i et vandflow.

Tilbagebetal
typisk 2-3 å

LAGUR

LAGUR

Godt for vand, miljøet
og mennesker

Færre omkostn
e
ved lejerskif
+

LAGUR aﬂaster miljøet med et reduceret
Aﬂastning af
Længere levetid afforbrug af kemi og vaskemidler.
tekniske
systemet aﬂaster også dine
installationer Men
medarbejdere, giver dine kunder en
medarbejde
’’Øjeblikkeligt efter at anlægbedre oplevelse og yder komfort i
get blev idriftsat, var der +
forskel.
dagligdagen. Du vil opleve et mindre
Vores sorte badeværelsesfliser,
forbrug af rengøringsmidler,
kræver ikke længere at blive tørog andre kemikalier.
Reduceret forbrugkalknedbrydere
ret ned efter brug, for at undgå
Bruger du blødgøringsanlæg, vil du
kalkdannelser.’’ af kemikalier
reducere dit forbrug markant – i mange
tilfælde helt kunne frakoble anlægget.
LAGUR giver ligeledes forbedret
+
’’Tre måneder efter vi renoverede
vandkvalitet. LAGUR er certiﬁceret under
vores hotel SP34, begyndte de
Traﬁk- og Byggestyrelsens godkendelse
første toiletter at løbe. LAGUR har
Varme
udnyttes
af byggevarer under den ofﬁcielle
afskaffet problematikken
bedre
betegnelse: ”Godkendt til drikkevand”.
fuldstændig’’

+
Færre omkostninger

UR for dig

LAGUR

Vi garanterer effekt
LAGUR virker altid

Tilbagebetaling
typisk 2-3 år

Reducerer dine omkostninger

Tilbagebetaling
typisk 1 – 2 år, ofte kortere
+

LAGUR beskytter dine systemer,
Tilbagebetaling
installationer og maskiner og giver
-jeres medarbejdere og
typisk
1 – 2 år, ofte kortere
-problemer med reduceret vandtryk
besparelser på dit varmeforbrug.
+
Massive
besparelser
på
giver bedre komfort i
Kalk er en fremragende isolator, og for
dagligdagen
udskudte
+
eksempel skal en varmeveksler
bruge renoveringer
 Omdanner
Massive besparelser på
markant mere energi til at lave varmt
-miljøet ved mindre energi
-kalk fra bindende krystallisk form
renoveringer
brugsvand, når der er kalkaﬂejringer
Massive
besparelser på
+ udskudte
forbrug samt lidt eller ingen
til pulverform
i dit system. Det stopper med LAGUR
udskudte
renoveringer
kemi
og vi er stolte af at bidrage til en bedre
+
Færre servicetimer
CO2 balance.
+
Du vil opleve besparelser på
 Reducerer
Færre
servicetimer
vedligehold, rengøring og opnå stor
-udgifter til vedligehold og drift
e drikkevand tilbage
+
Færre servicetimer
komfortgevinst. Samtidig bliver
ed salt gennem blødgøring og lave det gode
behovet for service væsentligt nedsat.
-antallet af servicetimer på
mmensætning af kalk, mineraler og fluorid om
+
Mindre
slid
+
LAGUR reducerer dine omkostninger
og
dine anlæg
å de samme fordele med LAGUR.
For at dokumentere at LAGUR har effekt, kan
Ejendomme, der
problemer
med vaskemidler,
dithar
forbrug
af rengøring,
Mindre slid
LAGUR være behjælpelige med forslag
og
vandtryk,
mærke
anden
kemi,væsentlige
aggressive kalkmidler og
-fjernvarmeforbruget
til vandvil typisk
Mindre slid
+
opsætning af tjekreferencer, så du
kan måle og bidrager
forbedringer,
fåblødgører.
måneder efter installation
opvarmning
til
+ +
CO
effekten på dit vandsystem. Det erbedre
en del
af
2 balance
af LAGUR.

rer

g

i
fl.

 Afhjælper

 Aﬂaster

LAGUR
Uden
LAGUR

Med
LAGUR

– også i Jeres ejendomme

servicen, når du vælger et LAGUR -system.

LAGUR

Længere levetid af

Selv
-forbruget af vaskeogefter 400+ installationer, har ikke én
installationer
Længere
levetid
Klassisk blødgøring
Længere
levetid
rengøringsmidler
samt
Vi vil typisk foreslå valg af referencepunkt,
ønsket at få afinstalleret
LAGUR.
Du
får
garanteret
virkning
af
installationer
MED BRUG AF KEMI
af installationer
kemiske produkter
som spiralerne i en varmtvandsbeholder.
+
Du
får
mange
fordele
med
et
Tilbagebetaling
+ Mindre vedligehold af VVS
fra LAGUR
+ +
-forbrug
af blødgøringsanlæg
Fotodokumentation
over en periode,
er ofte
+ Komfortgevinst,
mindre rengøring
typisk 2-3 år vandbehandlingssystem
–
og
det
garanterer
vi.
til
produktion
af
varmt
vand
Reduceret forbrug
+ Blødgjortden
vandbedste fremgangsmåde.
Vores system behøver ingen service
kan i mange tilfælde frakobles
Reduceret
forbrug
Reduceret
forbrug
afvikemikalier
+ Mindre sæbeforbrug
+
og er helt vedligeholdelsesfrit – og
helt
Rent praktisk vil I også opleve færre
af
kemikalier
af kemikalier
+ Mindre energiforbrug
giver dig 10 års produktgaranti. Har du
servicetimer
på
varmtvandsbeholdere,
+ Længere levetid på hårde hvidevarer
behov
-kim-tal
i cirkulerende
vand
+
Massive
besparelser
på for at dokumentere LAGUR ’s
varmevekslere og 3andre installationer.
effekt
i
det
første
år
efter
installation,
+45 70
+ 60+56 00
- Bruger ca. 1 kg. salt på 1.000 l. (1 m ) vand
udskudte renoveringer
er vi gerne behjælpelige med forslag
- Spildevand i forbindelse med skyllevand
post@lagur.dk
 Skåner
Varme
til- og opsætning af tjekreferencer
i din udnyttes Varme udnyttes
- Ændret vandkemi og vandsmag
-effektivt maskiner til vaskeri,
+
bedre Varme udnyttes
virksomhed. På den måde får du
bedre
- Mindre kalk og flour vil statisk give
køkken eller produktion
bedre
overblik og kan følge afviklingen af dit
flere huller i tænderne
med LAGUR.
Attrupvej +4, Strøby
Færre servicetimerkalkproblem
+
- Høj anskaffelsespris
Vi garanterer, at LAGUR også har en
8550 +
Ryomgård
- Serviceaftaler
effekt hos dig!

LAGUR

LAGUR ApS

- Normal garantiperiode (2 år)

- Fjerner ikke eksisterende kalkaflejringer

+

Mindre slid
ANBEFALINGER :

+

’’Tre år med Lagur hos Savoy i
København. Vi har glemt det er
installeret, det virker dag for dag.’’

Med LAGUR

LAGUR
CTS
CTS

Godt
for vand, miljøet
kompatibel
kompatibel
og mennesker

LAGUR

Positiv effekt på15
Færre omkostninger
Fjeldhammervej
Positiv effekt
på
eksisterende
kalkaflejringer
ved lejerskifte2610 Rødovre

eksisterende kalkaflejringer
Danmark+
+
+
Aﬂastning af de

LAGUR aﬂaster miljøet med et reduceret
Aﬂastning afAﬂastning
de
tekniske
medarbejdere
af de
Længere levetid afforbrug af kemi og vaskemidler.
tekniske
Men systemet aﬂaster også dine
tekniske medarbejdere
LAGUR
installationer
+
medarbejdere, giver dine kunder en
medarbejdere
Enkelt,
’’Øjeblikkeligt efter at
anlæg-let og sikkert
bedre oplevelse og yder komfort i
Slut med+cisterner, der skal
get blev idriftsat, varVider
forskel. at installation
+
dagligdagen.
Du vil opleve
etbliver
mindre
anbefaler,
af dit LAGUR
-system
renses eller skiftes.
Vores sorte badeværelsesfliser,
forbrug
af rengøringsmidler,
foretaget af din faste
VVS-leverandør,
som er fortrolig
Slut med cisterner, der skal
kræver ikke længere at blive tørkalknedbrydere
og
andre
kemikalier.
Reduceret
forbrug
med dine
installationer.
ret ned efter brug, for at undgå
renses eller skiftes.
Bruger du blødgøringsanlæg, vil du
+
kemikalier
kalkdannelser.’’ af LAGUR
installeres efter
hovedvandmåleren
og er – i mange
reducere
dit forbrug markant
helt
kunne frakoble
anlægget.
forbundet med en tilfælde
styreboks.
Installationen
er simpel
+
Ingen matte
armaturer
LAGUR
giver
ligeledes
forbedret
+
’’Tre måneder efter og
vi renoverede
selv steder med meget lidt plads, har vi efter 400+
vandkvalitet.
LAGUR
er
certiﬁceret
under
vores hotel SP34, begyndte
de
installationer, altid fundet en måde at få opsat vores
Traﬁk- og Byggestyrelsens godkendelse
første toiletter at løbe.
LAGUR
har
anlæg
på.
Ingen matte armaturer
Varme
udnyttes
af byggevarer under den ofﬁcielle
afskaffet problematikken
bedre
LAGUR
behøver hverken
service”Godkendt
eller vedligehold
– og
betegnelse:
til drikkevand”.
fuldstændig’’
vi giver dig 10 års garanti. LAGUR gør det enkelt og vi
garanterer
+ effekten!

Færre omkostninger

Lagur omdanner kalk til pulver,
som er lige til at tørre af med en
klud.

Slut med cisterner der skal renses
eller skiftes, armaturer der bliver
matte af kalk og varmvandsbeholdere der ikke kan levere nok
vand pga. kalkaﬂejringer.

