Duurzamer in 1 dag

BRUISMONDSTUK &
THERMOSTATISCHE
MENGKRANEN

DUURZAME
HULP IN HET
HUISHOUDEN

Als je minder warm water verbruikt, bespaar je dubbel…
Op water én energiekosten.

WAT KOSTEN BRUISMONDSTUKKEN EN
THERMOSTATISCHE MENGKRANEN?
•
•

Bruismondstukken kosten een paar
euro.
Thermostatische douchemengkranen
kosten 50 – 200 euro.

EN WAT LEVERT HET OP?
Jaarlijkse besparing van 10 euro
aan water en gas.

Stekr is jouw aanspreekpunt voor gratis
advies op maat van je woning.
www.stekr.be
info@stekr.be
015 28 60 28

Draai je warme kraan niet verder open dan nodig.
Dat helpt verspilling van warm water te voorkomen bij
de kraan in de keuken of bij de wastafel. In veel huishoudens kan op deze manier heel wat op warm water
worden bezuinigd. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook
waterbesparende mondstukken voor de kraan in de
keuken of wastafel die kunnen helpen. Het kost een
paar euro om ze aan te schaffen. De meeste nieuwe kranen hebben standaard al zo’n volumebegrenzer.
Daarnaast zijn er ook thermostatische mengkranen die
het water sneller en makkelijker op de juiste temperatuur brengen. Zo spoelt minder water ongebruikt weg.
Verder bestaan er mengkranen die tot de helft van de
draai geen warm water geven. Die besparen ook gas
omdat ze voorkomen dat u ongemerkt warm water
bijmengt.
WAAR MOET IK OP LETTEN?
•

Neem het huidige mondstuk van de kraan mee naar
de winkel om een passend inzetstuk of vervangend
mondstuk te kopen.

•

In de winkel herken je energiebesparende kranen
aan volumestroomklasse Z.

MEER INFO:
www.stekr.be
info@stekr.be
015 28 60 28

Duurzamer in 1 dag

“Het perfecte voorbeeld
van een kleine investering,
met een grote invloed op
je energiefactuur
en op het milieu.”
- Kelly, medewerker Kamp C

Verantwoordelijke uitgever:
Kamp C I Britselaan 20 I 2260 Westerlo
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Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Februari 2020

