Duurzaam genieten

Upfall Shower
De krachtigste en zuinigstedouche ter wereld

Het nieuwe douchen
In Nederland gaat ruim driekwart van het drinkwater naar huishoudens, daarvan wordt bĳna 70% gebruikt om te douchen.
Watergebruik is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen vanwege het gebruik van grote regendouches. Het verwarmen van water
om te douchen verbruikt enorm veel energie ( gas/elektra) . Gezinnen met opgroeiende kinderen hebben vaak hoge energie
rekeningen door het lange en veelvuldig gebruik van de douche. Bĳ nieuwbouw woningen met een warmtepomp kan dit voor proble
men zorgen, aangezien de capaciteit van deze warmwatervoorziening standaard veelal niet voldoende is. Om gebruik te maken van
een goede regendouche of stortdouche zal dan deze capaciteit tegen hoge kosten moeten worden aangepast.
De Upfallshower biedt hiervoor de oplossing: Duurzaam douchen met een grote krachtige regendouche zonder hiervoor aanpassingen
te moeten doen met een minimaal water - en energieverbruik.
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Schoon heet water

UV desinfectie

Het Upfall upcycle
shower systeem in
9 stappen

Pomp

Micro
filter

1. Het kleine reservoir vult zich met water
2. Het water wordt opgezogen uit het reservoir
3. Een microfilter houdt haren en vuil tegen
4. Een pomp duwt het water “UP”
5. Het UV-filter reinigt het water
6. Warm water wordt toegevoegd om het water te
verversen en op temperatuur te houden
7. Geniet van de heerlĳke brede “FALL” uit de grote
hoofddouche
8. Circulatieproces herhaalt zich
9. Na het douchen loopt het systeem leeg

zuinig & comfortabel

Overloop

Upfall Shower
Duurzaam douchen met de
krachtigste en zuinigste douche ter wereld
De stap naar energie neutraal wonen is gezet. Sinds 2018 is gasloos bouwen verplicht.
Upfallshower speelt in op deze vraag naar duurzame oplossingen met een zeer duurzame douche.
De Upfall Shower bestaat uit 2 douche systemen: een reguliere douche en het upcyclesysteem.
Het upcycle systeem heeft een regendouche van 40 x 40 cm en geeft een comfortabele en
krachtige straal van +/- 35 liter water per minuut, maar verbruikt slechts 1,5-2 liter water per minuut.
Ter vergelĳking: een reguliere handdouche gebruikt ongeveer 10 liter water per minuut, een
regendouche of een stortdouche verbruikt 15 tot 20 liter water ( drinkwater! ) per minuut.
De Upfall

Shower

verbruikt

tot

90%

minder water en energie . Hierdoor kan de

warmwatervoorziening in een woning aanzienlĳk worden verkleind en de EPC worden verlaagd.
Het water van het Upcycle systeem wordt continu gefilterd, ververst , gedesïnfecteerd en verwarmd.
Douchen zonder schuldgevoel!
Kies voor het totaalplaatje en bespaar meer!
Door toepassing van het upcycle systeem van de Upfall Shower wordt niet alleen fors bespaard

duurzaam
douchen

op het waterverbruik, maar juist ook op energie. Verwarmen van water kost heel veel energie. Veel
minder gas gebruik betekent ook veel minder co2 uitstoot en minder afvalwater, waardoor het
gebruik van het upcycle systeem beter is voor het milieu.
Vanwege de vraag naar minder warm water verbruik heeft de cv-ketel ook minder energie nodig
om het water op temperatuur te brengen. Een boiler kan ook kleiner zĳn dan bĳ gebruik van een
reguliere douche. De hele infrastructuur in de woning (cv-installatie, warmtepomp, boiler en
zonnepanelen) kan derhalve veel kleiner worden uitgevoerd. Dit brengt ook een besparing met zich
mee. Een standaard 200 liter boiler in een nieuwbouw woning zal dan ook voldoende zĳn voor een
gezin bĳ gebruik van een Upfall Shower. De Upfall Shower voldoet aan de EPC-eisen voor nieuwbouw
en kan deze verlagen tot maximaal 0.18! Een Upfallshower is dus een goede investering voor het
milieu.
Genieten zonder schuldgevoel!

Pure wellness voor de echte douche liefhebber

Xenz Upfall Excellent Tray

Upfall Shower
Standaard uitvoering:
•

Upcycle systeem met digitale display en vierkante regendouche
40x 40cm in wit (standaard) of zwart

•

Glasplaat in wit of zwart

•

Reguliere handdouche met chromen thermostaatkraan met
designhanddouche op wandhouder

•

Tegelbaar afdekplaat op de drain

•

Geleverd op inbouwframe: plug and play

€ 3.995

inclusief BTW

Duurzame luxe
Geniet van een krachtige straal uit een regendouche van maar liefst 40 cm
x 40 cm, die 35 liter water per minuut geeft met een gemiddeld verbruik
van 1,5 / 2 liter warm water per minuut met het unieke Upcycle syteem.

Bespaar tot 90% op water en energie voor een duurzamere wereld.

1 Douchen met CV installatie

Gebruik je een CV op gas, dan kan je volstaan met de
kleinste versie voor de douche. Waar een beetje redelijke
douche al vraagt om een CW4 of CW5 klasse heb je met de
kleinere variant, de CW3, al meer dan voldoende water voor
de Upfallshower.
Een kleine CV is goedkoper en zuiniger. Dus bespaar op je
CV, op gas en water.

2 Douchen met een elektrische boiler
Een elektrische boiler is een dure warm watervoorziening.
Een grote boiler is vaak nodig om een redelijke douche te
voorzien van water. Bij douchewater bestaat 2/3 uit warm
water en 1/3 uit koud water. Heb je een boiler van 200 liter
dan gebruik je met een regendouche van 15 liter water per
minuut dus ongeveer 20 minuten kunnen douchen. Met
twee pubers kom je dus al heel snel warm watertekort. Een
keuze voor een 500 liter of groter is dan snel gemaakt,
alleen kosten deze boilers dus erg veel aan elektra.
Met een Upfallshower dus een veel kleinere boiler (met de
200 liter kun je wel een uur of langer onder de riante Upfall
staan) minder elektriciteit, dus minder geld en minder water
en genietend van een enorme waterval.

3 Douchen met een warmtepomp boiler
Bij een warmtepomp met boiler is het precies hetzelfde
verhaal als hierboven, met dat verschil dat warmte pompen
worden aangeboden met een boiler tot 200 liter. Krijg je een
nieuwbouwhuis met een warmtepomp en je wilt naar een
grotere boiler van bijvoorbeeld 500 liter dan schiet de
meerprijs die je moet betalen vaak omhoog en dat kan in
de duizenden euro's lopen. Vraag is dan ook nog of je je
EPC normering haalt. De Upfallshower betaald zichzelf dan
direct terug en je hebt een enorme wellness douche met
minimaal watergebruik.
Wanneer gebruik je de douche het langst, juist tijdens de
koude donkere maanden. Wat kost dan meer aan
elektra een 200 liter boiler of een grotere...precies, en die
benodigde elektra moet je dus gewoon betalen.

4 Douchen met een zonneboiler
Hier hoeven we niet veel aan toe te voegen, het plaatje spreekt
voor zichzelf. Een zonneboiler kost ongeveer tussen de € 2000,00
en € 5000,00 afhankelijk van het formaat. Ook hier is een
Upfallshower dus interessant. Kleinere boiler, minder energie
verbruik en veel minder water verbruik.
Wanneer gebruik je de douche het langst…. juist tijdens de
koude donkere maanden als je zonnepanelen nauwelijks
rendement hebben. Wat kost dan meer aan elektra een 200 liter
boiler of een grotere...precies, en die benodigde elektra moet je
dus gewoon betalen.

Zonneboiler voordeel, kleinere boiler, minder zonnepanelen.

5 Duurzaam douchen onder een stortbui

Alleen interesse in een luxe douche?
Je wilt een echte regendouche en als het kan samen
douchen? Realiseer je dan dat je daarvoor heel veel water
nodig hebt. Een beetje regendouche gebruikt 20 liter water
per minuut en een dubbele douche gaat makkelijk naar de
30/40 liter water per minuut. Dat betekent vaak druk
verhogende pompen, dikker leidingwater, high-flow
thermostaten en na een paar maanden tijd enorme
gasrekeningen.
De Upfallshower geeft maar liefst 35 liter water per minuut
en gebruikt slechts 2/3 liter warm water per minuut. Je kunt
dus onbeschaamd lang onder de douche staan wetende
dat je nog minder water gebruikt dan de kleinste
handdouche. Je kunt kiezen voor een opbouw regendouche
of een inbouw regendouche

Bekijk de filmpjes, klik erop

Ambassadeurs
Bekende Nederlanders, specialisten, kenners, experts,
gebruikers en projecten…

Maurits Groen

Oprichter WakaWaka, Chief Commercial Officer EnergetikaNL.
Medeoprichter van o.a. MGMC, Kipster, Greenem, Milieubende,
DoTheBrightThing
“Douchen is voor veel mensen een dagelijkse luxe. Tot 37 graden opgewarmd water stroomt dan
'normaal' binnen een seconde meteen weer de afvoer in. Collectief is dat een fors energie - en
watergebruik. Upfall Shower maakt een combinatie van luxe douchen, maar met VEEL minder
milieubelasting mogelijk. Een geweldige vinding!”

Jan Vayne

Piano kunstenaar, wereldwijd bekend

“Ja, ik maak mij zorgen om de wereld van morgen. Hoe gaat die eruitzien voor mijn dochter, voor haar
kinderen ...? De laatste honderd jaar hebben wij massaal roofbouw gepleegd op onze aarde. Natuurlijke
bronnen raken uitgeput, vervuiling van lucht en bodem om ons heen, klimaatverandering, we leven er
maar op los. Dat is waarom ik volledig achter een product als de Upfall Shower kan staan. Het voldoet
aan al onze eisen van luxe en comfort en tegelijkertijd bespaart deze douche enorm veel water,
afvalwater en energie. "

Reinier van den Berg

Weerman bekend van TV. Specialist op het gebied van weer, klimaat en
duurzaamheid

"Het weer, ons klimaat, onze aarde heeft mij altijd al beziggehouden. De laatste decennia echter zie ik
meer en meer problemen verschijnen in onze leefomgeving die het gevolg zijn van de manier waarop
wij omgaan met onze aarde. Duurzame innovaties zoals de Upfallshower zijn broodnodig om het tij te
keren. In ons land gaan jaarlijks miljarden liters schoon drinkwater naar de douche en die worden
eenvoudig weg nauwelijks gebruikt door het riool gespoeld. Het rendement van de Upfallshower van
70% is door de KIWA aangetoond, dus waar wachten we op?"

Ruud Koornstra

Nationale Energie Commissaris, visionair, duurzaamheid strateeg en
ondernemer.

“Innovaties op het gebied van duurzaamheid hebben mijn passie en zijn mijn dagelijks werk. Waar ik
kan zal ik innovaties voor een betere wereld ondersteunen. We zijn te lang bezig deze prachtige aarde te
verwoesten. Het is de hoogste tijd ook dat uitvindingen zoals de Upfallshower nu eens groot op de kaart
gezet worden. De hoeveelheden water en energie die deze manier van douchen bespaart is gigantisch,
zonder in te boeten op kwaliteit of comfort en zal wereldwijd een enorme impact gaan hebben in de
toekomst. Douchen zoals we nu doen zal in de toekomst verleden tijd zijn, dat is mijn overtuiging!”
Meer ambassadeur kun je hier bekijken

Meer gebruikers kun je hier bekijken

Loft4you Amsterdam, 25 woningen
met Upfallshowers
Meer projecten kun je hier bekijken

Opties:
Kranen in zwart

€ 495

Inbouw frame hoofddouche

€

250

Kranen in Inox

€ 495

Drie standen handdouche rond

€

45

Glĳstang

€

85

Bluetooth muziek

€

295

Hoofddouche zwart

€

0

Drain afdekking geperforeerd

€

90

Upfallshower de douche voor de wereld van morgen

Technisch:

Spanning 230 volt
Vermogen 175 watt
Inbouw diepte element 20 cm
Frame is in te korten
1/2" water aansluiting
Afvoer 40mm
Warm water temperatuur 55 tot 60 graden
Inbouw diepte reservoir in de vloer 9 cm inclusief sifon

Bezoek onze website voor nog veel meer informatie!

Minder energie en water gebruik
tot 90%
Riant douchen met 40cm hoofddouche zonder aanpassingen
Lagere EPC tot 0.18
Kleinere warmwater voorziening
Minder milieu belasting
Minder co2 uitstoot
Nederlands product
Minder afvalwater
Plug & Play
Beter voor milieu

Ga naar onze website, klik hier
V E RL A GI

K IWA
EFFICIENCY

G

70%

0.

05

.1
TOT 0

Raadpleeg altĳd onze website voor de laatste informatie.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Prĳswĳzigingen en zetfouten onder voorbehoud.
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Antennestraat 8
1322AB Almere
036 536 89 88
info@upfallshower.com
www.upfallshower.com
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