
GENIUS WATER®

H o m e m a d e  P r e m i u m  W a t e r



MAKE YOUR WATER 
GENIUS

Drinken, eten, wassen, baden… Water is essentieel voor onze levenskwaliteit.  

Daarom is alleen het beste goed genoeg. Watergenius optimaliseert  

leidingwater tot het de verfijnde kwaliteit van premium flessenwater heeft. 

Heerlijk om te drinken. Streelzacht voor de smaakpapillen. Fluwelig voor de huid. 

Watergenius creëert Genius Water, een juweel van een water. 

We make your water genius.



GENIUS DRINK

Water, we drinken het elke dag en kunnen er met volle teugen van genieten.  

We halen het met liters tegelijk in huis. En hebben we bezoek, dan kan er maar 

beter een premium watermerk op tafel staan. En dus: met een premium prijs. 

Dat is nu verleden tijd. Voortaan is Genius Water het exclusieve water waar jij 

jezelf én je veeleisende gasten mee verwent. Watergenius optimaliseert jouw 

drinkwater, niet alleen op vlak van zachtheid en zuiverheid, maar garandeert je 

ook een verfijnde smaak en een aangenaam mondgevoel. 

Watergenius maakt elke slok geniaal.



GENIUS TASTE

We willen genieten van een perfect bereide koffie, afkomstig van handgeplukte 

koffiebonen uit de meest exotische landen ter wereld.  

Wegdromen bij het genot van exclusieve theesoorten uit het verre China,  

India en Nepal. Deze fijne ingrediënten verdienen een al even verfijnd water. 

Temeer omdat een kopje koffie of thee voor ongeveer 98% uit water bestaat. 

Watergenius creëert zacht en zuiver drinkwater dat de smaak van koffie en thee 

tot het allerhoogste niveau tilt. Intens, authentiek, zinnenprikkelend.  

Watergenius maakt smaak geniaal.



GENIUS FOOD

Van een verrukkelijke Gentse waterzooi tot gestoomde tarbotfilet  

met tagliatelle van asperges… je gerechten smaken nog machtiger  

en intenser als ze bereid zijn met water van de allerhoogste kwaliteit.  

Watergenius filtert alle onzuiverheden en residuen uit je leidingwater,  

zodat er nog meer plaats is voor smaak, intensiteit en genot.  

Watergenius maakt jouw gerechten geniaal.



GENIUS BODY

Ons organisme bestaat voor gemiddeld 70% uit water.  

Zonder water houden we het amper 3 dagen vol. Kortom, de mens kan niet zonder.  

En hoe beter het water, hoe beter we ons in ons element voelen.  

Watergenius puurt jouw leidingwater uit tot het alle kwaliteiten  

heeft van premium flessenwater.  

Zacht voor je huid, teder voor je haar, pure pret voor je body.  

Watergenius maakt jouw lichaam geniaal.



GENIUS BATHROOM

Wat je graag ziet, daar draag je zorg voor.  

Je wil dat je mooie designkranen en -sanitair er goed uitzien en blijven uitzien. 

Ook je garderobe verdient een zachte behandeling. Terecht.

Watergenius filtert elke hardheid resoluut uit je leidingwater.  

Zo blijven je kranen en sanitair niet alleen beschermd tegen kalkaanslag,  

je delicate wasgoed krijgt eindelijk wat het verdient: niets dan zuivere zachtheid. 

Elke dag, keer op keer. 

Watergenius maakt jouw sanitair geniaal.





Met het unieke en gepatenteerde G-9 filtratieproces in de Home Water Station™,  

verlegt Watergenius eens te meer de grenzen. Een revolutionaire innovatie  

en een nieuwe norm in de markt van de waterbehandelingssystemen.

G-9 FILTRATION PROCESS™ INSIDE

G-1
Professionele RVS-voorfilter met een fijnheid van 50 micron

G-2
Drukbegrenzing en controlemeting aan de uitgang

G-3
Twee flexibels met unieke binnenwand uit silicone volgens de drinkwater– 

norm en terugslagklep tegen terugstromend water aan de uitgang 

G-4
Ontharding met hoogwaardige monosphere voedingsharsen  

en spoelproces volgens de DIN-norm

G-5 / G-6 / G-7
Combinatie van 2 processen voor de primaire eliminatie  

van chloor en zware metalen en de preventie van bacteriën 

G-8
Optimalisatie van de mineraalbalans verfijnt het water  

tot premium water

G-9
Zuurstofcompressie voor een optimale, volle  

en van nature neutrale watersmaak



1 tot 3 personen

3 tot 5 personen

5 of meer personen



De Home Water Station™ is beschikbaar in drie uitvoeringen: 1000, 2000 en 3000. 

Alle drie produceren ze Genius Water.  En, hoeveel genialiteit heb jij nodig?

Basis- 
sanitair

Uitgebreid 
sanitair

Luxe– 
sanitair

1000 2000 3000

2000 2000 3000

3000 3000 3000
één douche 

of bad
(regen)douche 

en bad
douche met  
zijsproeiers,  

jacuzzi, ...

1000 2000 3000

17 33 50

50 75 100

73 105 119

33 33 33 

JOUW SANITAIR

1-3 personen

3-5 personen

5+ personen

HOME WATER STATION™

Behandelingsvolume (in liter) 

Maximaal debiet (in liter/min) 

Genius Salt® zoutvoorraad (in kg) 

Hoogte

Breedte

Diepte (diepte met aansluiting) 53 (69) cm 53 (69) cm 53 (69) cm

Elke Home Water Station™ wordt montageklaar geleverd, inclusief:
• volledig montagepakket conform de hoogwaardige eisen

van het G-9 Filtration Process™
• opstart door een Watergenius Service Engineer
• eerste vulling met Genius Salt® dat voldoet aan de Genius Water® specificaties

INSTALLATIE
• Jouw installateur komt de Home Water Station™ installeren
• Na installatie registreert hij het toestel voor garantie

OPSTART
• Op afspraak komt een Watergenius Service Engineer langs
• Hij meet en analyseert jouw water en stelt de Home Water Station™ in

volgens jouw noden
• Hij start het toestel op en vult het met Genius Salt®
• Om je te verwelkomen in de wereld van Genius Water®, geeft hij je ook een Genius

Welkompack cadeau

GENIUS WATER®
• Door het af te sluiten onderhoudscontract krijg je 12 jaar garantie op je Home 

Water Station™, vraag ernaar bij je Watergenius Service Engineer
• Er rest je nog één ding: met volle teugen genieten van je Genius Water®
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WATERGENIUS 

De Home Water Station™ is beschikbaar in drie uitvoeringen: 1000, 2000 en 
3000. Alle drie produceren ze Genius Water®, alleen het debiet verschilt.  

Be a genius! 
Heb je nog vragen of opmerkingen? 

Aarzel niet om  contact met ons op te nemen. 

Wij helpen je graag verder!

www.watergenius.nl




