
Voor optimaal 
gereinigde 
filters.

De puromat en de filtertwister.



Wanneer pure 
reinheid zorgt 
voor O en A.

De puromat.

Met het reinigingsapparaat 
puromat reinigt u de filters 
simpel en automatisch.

Werkwijze
1.  Plaats de puromat op een plek 

waar het vuile water goed kan 
weglopen.

2.  Sluit het apparaat aan op de 
watertoevoer.

3.  Plaats de vuile filterpatronen op 
de filterhouder.

4.  Draai de kraan open en laat het 
mechanisme (hub) 2x omhoog 
en 2x omlaag lopen.

5.  Sluit de watertoevoer af.

Bewezen voordelen 
•  Zekerheid – u bespaart veel tijd 

en moeite
•  Schoon – filterpatronen worden 

optimaal gereinigd
•  Snel – alle filterpatronen zijn in 

minder dan 2 minuten schoon

Filter
Alle filterpatronen van de actuele 
Mariner 3S modellen kunnen met 
de puromat gereinigd worden.

Technische gegevens

Gewicht machine met kap 14 kg

Afmetingen (B x D x H) 60 x 55 x 99 cm

Waterdruk 3-5 bar

Aansluiting GEKA koppeling 3/4"



Klein, fijn en 
past aan 
iedere wand.

De filtertwister.

De filterpatronen houder  
van de filtertwister helpt bij 
het manueel reinigen van alle 
3S-filterpatronen.

Werkwijze
1.  Plaats de filtertwister tegen  

een wand.
2.  Plaats het vervuilde 

filterpatroon op de filterhouder.
3.  Reinig het filterpatroon met een 

waterstraal door de straal naar 
beneden en boven te bewegen 
en het filterpatroon te laten 
draaien.

Onderhoud
Reinig de filtertwister na ieder 
gebruik.

Montage
Twee bevestigingsgaten op de 
linker achterwand maken het 
mogelijk om het aan een muur te 
bevestigen.

Filterhouder 1

Afmetingen (B x D x H) 20 x 20 x 36,5 cm

Gewicht 1,85 kg

Materiaal Polypropyleen

Filterpatronen clubliner/clubliner plus

filtertwister S

Filterhouder 2

Afmetingen (B x D x H) 38,5 x 28,5 x 37 cm

Gewicht 3,3 kg

Materiaal Polypropyleen

Filterpatronen proliner/proliner plus

filtertwister M

Filterhouder 2

Afmetingen (B x D x H) 38,5 x 28,5 x 50 cm

Gewicht 4,4 kg

Materiaal Polypropyleen

Filterpatronen proliner navi3

filtertwister L



Swiss Quality.

mariner-3s.com

Duitsland:
Mariner 3S GmbH
Charlotte-Bamberg-Str. 8
35578 Wetzlar
+49 6441 529 060
info@mariner-3s.de

Verkoop en klantenservice  
Nederland en België:
Mariner 3S GmbH 
Dimitri 
+31 6543 888 95 
dimitri@mariner-3s.com


