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Hydraloop Concealed 
 

Voor 1-3 personen. Past in elke badkamer. Voor appartementen, kleine woningen, tiny 

houses en badkamerrenovaties. Bespaar tot 45% op kraanwater met schoon, helder, veilig en 

gedesinfecteerd hergebruikwater. Verhoog de waarde van uw onroerend goed, verlaag uw 

water- en energierekening, verklein uw ecologische voetafdruk en verzeker uw wooncomfort.  

Leverbaar met extra opties zoals een stijlvolle frontplaat met LED verlichting en extra 

stopcontacten 

Hydraloop Concealed 

Inhoud: 175 liter | 46 gallons  

Maximale reinigingscapaciteit *:  

300 liter | 140 gallons per dag 

*afhankelijk van gebruikersgedrag 

Invoer: 

Grijs water uit douche 

Uitvoer: 

Standaard spoeling van geïntegreerd toilet 

Optioneel: twee extra afvoeren voor 

herbruikbaar water naar een of meer 

externe toiletten en een wasmachine 

Het Hydraloop Concealed 

waterrecyclingsysteem wordt verkocht in 

combinatie met een toiletspoelsysteem. 

Add-ons: 

• Twee extra stopcontacten voor 

herbruikbaar water naar een of meer 

externe toiletten en een wasmachine 

• Keuze uit verschillende stijlvolle 

frontcoverontwerpen met 

geïntegreerde LED-verlichting 

 

 

 

Concealed basis 

Het meest betaalbare Hydraloop 

waterrecyclingsysteem 

• Met geïntegreerd spoelsysteem voor 

hangend toilet 

• Inclusief instructies voor lokaal 

produceerbaar ontwerp van 

vooromslag 

Concealed standaard 

Compleet Hydraloop 

waterrecyclingsysteem 

• Met geïntegreerd spoelsysteem voor 

hangend toilet 

• Glanzend standaard voorblad 

  

Concealed Premium 

Luxe Hydraloop waterrecyclingsysteem  

• Met geïntegreerd spoelsysteem voor 

hangend toilet 

• Keuze uit verschillende stijlvolle 

frontcover designs met geïntegreerde 

LED verlichting 

• Twee extra afvoeren voor herbruikbaar 

water naar een of meer externe 

toiletten en een wasmachine 
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GEBRUIKSVRIENDELIJK & DUURZAAM 

- Bespaar water en energie 

- Verminder afvalwater 

- Verminder de koolstofvoetafdruk 

- Geen concessies aan wooncomfort 

- Hydraloop hergebruik water is 

schoon, helder, veilig en 

gedesinfecteerd 

- Gepatenteerde, bekroonde 

technologie 

- Gecertificeerd volgens de hoogste 

internationale  normen  

- Laag energieverbruik  

- Compacte units met stijlvol design 

-  IoT-verbonden 

- Eenvoudige installatie 

- Vol automatisch 

- Geen filters om te vervangen 

- Geen chemicaliën toe te voegen 

- Zelfreinigend 

- Laag onderhoud 

- Lage eigendomskosten 

- 24/7 Online prestatiebewaking 

- Smartphone-app 

- Betaalbaar 

 

Base Standaard Premie Premie Premie 


