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JUBILEUMACTIE: SUEZ WATERZUIVERING UNITS

“Eenvoudige apparaten die de kwaliteit en kwantiteit water leveren die u nodig heeft. Elk systeem is ontworpen om te  “Eenvoudige apparaten die de kwaliteit en kwantiteit water leveren die u nodig heeft. Elk systeem is ontworpen om te  
voldoen aan de behoeften van specifieke toepassingen en biedt een hoog niveau van waterkwaliteit, consistentie en voldoen aan de behoeften van specifieke toepassingen en biedt een hoog niveau van waterkwaliteit, consistentie en 

betrouwbaarheid.”betrouwbaarheid.”

Laboratorium 
o.a. 

In het kortIn het kort Toepassingen o.a. Toepassingen o.a. 

SELECT EDI 60

- Systeem voor zuiver water op het lab. - Systeem voor zuiver water op het lab. 
- Onderhoudsvriendelijk.- Onderhoudsvriendelijk.
- Constante toevoer van > 1 MΩ cm zuiver water.- Constante toevoer van > 1 MΩ cm zuiver water.
- Zuiveren d.m.v. actieve koolstof, dubbele omgekeerde osmose,  - Zuiveren d.m.v. actieve koolstof, dubbele omgekeerde osmose,  
  membraan ontgassing en EDI.  membraan ontgassing en EDI.

- Spoelen glaswerk- Spoelen glaswerk
- Maken van reagentia- Maken van reagentia
- Voorbereiding media- Voorbereiding media

SELECT FUSION - Ultrapuur water deïonisatie unit.- Ultrapuur water deïonisatie unit.
- Constante aanvoer van 18 MΩ.cm gezuiverd water.- Constante aanvoer van 18 MΩ.cm gezuiverd water.
- Opslagcapaciteit standaard 20 liter; optioneel 50 of 100 liter.- Opslagcapaciteit standaard 20 liter; optioneel 50 of 100 liter.

- Histologie- Histologie
- Cel- en weefselkweek- Cel- en weefselkweek
- DNA sequencing en IVF.- DNA sequencing en IVF.

INTEGRA L  - Systeem om diverse kwaliteiten gezuiverd water te leveren. - Systeem om diverse kwaliteiten gezuiverd water te leveren.
-  Ringleiding met meerdere uitgangen voor gezuiverd water. -  Ringleiding met meerdere uitgangen voor gezuiverd water. 
- Geïntegreerde roestvrijstalen tank van 250  liter.- Geïntegreerde roestvrijstalen tank van 250  liter.
- Unit voor hard water en zacht water beschikbaar. - Unit voor hard water en zacht water beschikbaar. 

- Klinische analysers- Klinische analysers

NU TOT 
25% 

KORTING*



www.hettichbenelux.com

• De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 maart en 1 november 2021.
• De korting is maximaal 25%, het exacte percentage is afhankelijk van het productsoort en verbruiksartikelen.
• De actieprijzen gelden alleen voor de genoemde combinatie.
• De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
• De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken. 
• De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires. 
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
• Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk. 
• Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op 

met uw accountmanager. 
• De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
• Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing. 
• Deze actie is alleen geldig in Nederland. 
• Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen. 

  
Kijk voor het volledige productenoverzicht van SUEZ op www.hettichbenelux.com. Kijk voor het volledige productenoverzicht van SUEZ op www.hettichbenelux.com. 

Interesse in deze actie of één van onze andere jubileumacties?  Interesse in deze actie of één van onze andere jubileumacties?  
Neem dan contact op met uw accountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.comNeem dan contact op met uw accountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.com

Gezondheids-
zorg
o.a. 

In het kortIn het kort Toepassingen o.a. Toepassingen o.a. 

CENTRION 1500

- Compacte reverse osmose unit voor in de gezondheidszorg. - Compacte reverse osmose unit voor in de gezondheidszorg. 
- Eenvoudig in gebruik. - Eenvoudig in gebruik. 
- Standaard flow rate 1.5 liter per minuut.- Standaard flow rate 1.5 liter per minuut.
- Voldoet aan voorgeschreven waterkwaliteit voor hemodialyse.- Voldoet aan voorgeschreven waterkwaliteit voor hemodialyse.
- Medical Device Directive 93/42/EEC, klasse 11b Medical Device- Medical Device Directive 93/42/EEC, klasse 11b Medical Device

- Voor de thuiszorg- Voor de thuiszorg
- Traditionele behandelcentra- Traditionele behandelcentra
- Hemodialyse- Hemodialyse

PRESTIGE  

DESCALE

- Compacte RO unit met geïntegreerde pre-filtratie. - Compacte RO unit met geïntegreerde pre-filtratie. 
- Hoge output (1000 - 6000 liter per dag). - Hoge output (1000 - 6000 liter per dag). 
- Gecombineerd met een voorbehandeling en voedingswatertank.- Gecombineerd met een voorbehandeling en voedingswatertank.

- CSSD/SSD- CSSD/SSD

Elite Plus - Geschikt voor verbruik van 500 tot 5.000 liter RO water per uur.- Geschikt voor verbruik van 500 tot 5.000 liter RO water per uur.
- Voorzien van low energy membranen.- Voorzien van low energy membranen.
- Geconstrueerd met geïntegreerde 5 μm voorfilters.- Geconstrueerd met geïntegreerde 5 μm voorfilters.
- RVS frame en compacte afmetingen, eenvoudig transport.- RVS frame en compacte afmetingen, eenvoudig transport.

- CSSD/SSD RO voeding- CSSD/SSD RO voeding

“Geaccrediteerde en betrouwbare waterzuivering units voor de gezondheidszorg. Suez biedt oplossingen voor  “Geaccrediteerde en betrouwbare waterzuivering units voor de gezondheidszorg. Suez biedt oplossingen voor  
nierdialyse, hoog volume systemen voor afdelingen met meerdere bedden en geavanceerde waterzuivering units voor nierdialyse, hoog volume systemen voor afdelingen met meerdere bedden en geavanceerde waterzuivering units voor 

afdelingen voor klinische analyse, decontaminatie en steriele diensten”. afdelingen voor klinische analyse, decontaminatie en steriele diensten”. 


