Aan:
Qualified Sales
T.a.v. dhr. R.J Vermeulen
Burgemeestersrand 57 a
2625 NV Delft
Amsterdam, 16-10-2018
Betreft: Inspectie ScaleWatchers, 3 maanden na installatie
Beste René,
Je hebt niets teveel gezegd, de ScaleWatcher is een top product, hierbij de resultaten van de
inspecties in 2 van onze hotels:
Inspectie technische dienst Hotel Die Port van Cleve
Dit zijn foto`s van de perlators uit kamer 601 – 603 en 409 (de eerste 3 foto`s zijn van kamer 409) je
kan duidelijk zien dat de binnenkant van de kraan goed schoon is geworden.
601 en 603 zijn de oudste kranen van het hotel (de eerste badkamers ) en ook deze zijn helemaal
kalkvrij geworden.
Het ScaleWatcher systeem werkt zoals je beloofd had, in de perlators hoopt zich altijd wel kalk op en
deze zien er nu, na +/- 3 maanden goed uit vooral de zeefjes zijn mooi schoon.

Inspectie technische dienst Hotel Dutch Desigh Hotel Artemis
Bevindingen zijn sinds wij de Scalewatcher hebben:
Wat de housekeeping aangegeven heeft, is dat de kalkaanslag in de korte periode, in de badkuipen
en de douchebakken veel minder aan het worden is en in sommige baden en douches geheel
verdwenen is en ook niet meer ontstaat.
De randen van het glaswerk rondom de douches en het glas van de baden {strips} blijven schoner.
Ter controle hebben we sommige perlators er regelmatig uitgehaald en zagen dat de perlator vol
piepkleine witte kalk brokjes zit. Deze losten na verloop van tijd op.
Betreffende de handdouches en slangen: de douchekoppen waren kalkvrij, zelfs de gaatjes waren
helemaal schoon. De slangen blijven nu met de dagelijkse schoonmaak prachtig schoon.
Verder nog dat alle perlators die gelijktijdig vervangen worden bij het plaatsen van nieuwe wastafels
ditzelfde vertonen.
Op de twee foto,s < voor zover te zien > zijn de leidingen schoon {zonder ze eerst geborsteld te
hebben als wij een nieuwe kraan plaatsen).
Dus al met al, weten wij zeker dat er met het ScaleWatcher systeem kalkaanslagvrij water door de
leidingen stroomt.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en succes verder met de verkoop.
Met vriendelijke groet,

Aart Meester
Chief Engineer
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