Your Water. Perfected.

ONTDEK ONZE
WATERDISPENSERS

EXPERTS IN WATER
EcoWater Systems® is de toonaangevende speler in de

EcoWater is actief in een waaier aan sectoren. Wij voor-

waterbehandeling en wereldmarktleider in huishoudelijke

zien onder meer appartementsgebouwen, hotels, restau-

waterverzachters. Reeds meer dan 90 jaar staat EcoWater

rants, carwashes, landbouwbedrijven en zorginstellingen

voor innovatieve technologieën, kwaliteitsproducten en

van de beste kwaliteit aan water. Daar blijft het niet bij.

een superieure service.

In vrijwel elk productieproces waarbij er water gebruikt
wordt, kan onze expertise ingezet worden.

BESPAAR OP
JE UITGAVEN

Waarom overschakelen op een waterkoeler op
leidingwater?
Buiten de voordelen naar gemak en ecologische
voetafdruk toe, is leidingwater tot een factor 100
goedkoper dan flessenwater.

kostprijs/m3

Wij laten graag de cijfers spreken.

800€

600€

400€

• Goedkoper

Kraantjeswater heeft geen verpakking of transport
nodig, dat betaal je dus niet meer.

200€

• Kraantjeswater als verdienmodel
Serveer je klanten gekoeld, gefilterd water in
gepersonaliseerde flessen.

• Veilig

0
A-merk
water

Huismerk
water

Waterdispensers
met flessen

Kraanwater

Kraantjeswater wordt op meer dan 60 parameters
gecontroleerd, waardoor het een van de strengst
gecontroleerde voedingsmiddelen is. Meer dan
flessenwater, overigens.

VERKLEIN JE
ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK
Leidingwater veroorzaakt tot 500 keer minder CO2-uitstoot dan flessenwater.
Daarmee is het waarschijnlijk de meest milieuvriendelijke drank. Ook al omdat het
zonder verpakking en zonder transport geleverd wordt.
Om dit even in perspectief te zetten, vergeleken we de hoeveelheid CO2 die vrijkomt als 1 persoon een jaar flessenwater drinkt, met een paar andere dingen.

• Geen afval

Tonnen en tonnen plastic flessen komen elk jaar in de oceaan terecht.
Jij hoeft hier niet aan mee te doen.

• Geen transport

Flessenwater wordt getransporteerd naar een verdeelpunt en daarna
nog eens tot bij jou. Kraantjeswater is er meteen, zonder transport, op
elk moment van de dag.

• CO² uitstoot

Flessenwater veroorzaakt tot 500 keer meer uitstoot dan kraantjeswater.
Draag nu jouw steentje bij!

365 X

93075g CO2

776 km

440 dagen

MAAK HET JEZELF
GEMAKKELIJK
Stel, er werken 10 mensen op kantoor, die uiteraard
allemaal moeten drinken. Anderhalve liter water per
dag wordt aangeraden, laten we dus rekenen met 75cl
water per persoon per dag. In totaal dus 7,5 per dag,
37,5 liter per week, of 150 liter per maand.

• Gemakkelijk in gebruik

Met kraanwater hoeft je niet te sleuren. Kraanwater raakt nooit op. Het
is er gewoon, op elk moment van de dag.

• Geen opslagruimte

Geen flessen die in de weg staan. Geen PMD-zakken nodig. Gewoon
handig en makkelijk.

U sleept dus met 150 kg aan water per maand – verpakking niet meegerekend. Dat zijn 25 bakken van 6
flessen, met een opslagruimte van 60 cm bij 80 cm op
de vloer en dan iets meer dan een meter hoog. Een
maand water neemt dus de plaats in van anderhalve
wasmachine, ongeveer.
Maak het jezelf gemakkelijk.

KG

100CM

80CM

60CM

150 kg

1/2 m3

Niet meer sleuren

Minder opslagruimte

ONZE COUNTERTOP
TOESTELLEN
PLUG AND DRINK

De Pearl Black & White en PearlMax 5 hebben slechts een minimum aan installatie
nodig – aansluiten, afstellen, klaar. Met hun strakke design en compacte uitvoering
passen ze in vrijwel elk interieur.
Plug and drink. Als het eenvoudig kan, hoeft het niet moeilijk gemaakt te worden.

PEARL BLACK & WHITE
Het unieke en compacte toestel.

PEARLMAX 5

De premium water dispenser.

Met de Pearl Black & White-oplossing kies je voor onze elegante, compacte

De PearlMax 5 is een stijlvolle waterfontein. Dankzij zijn hoge koelingscapaciteit bent u

waterkoeler die je op het aanrecht plaatst. Houd je glas of fles onder de

steeds zeker van een perfect glas water.

uitloop en met één druk op de knop krijg je je gefilterd water zoals jij het

Deze waterfontein voldoet aan de hoogste standaarden voor hygiëne. De spuitmond is

het liefst drinkt: op kamertemperatuur, gekoeld of bruisend.

voorzien van een nanocoating en verdoken ingebouwd zodat hij niet aangeraakt wordt

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

tijdens het gebruik.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

•

Compact en tijdloos design

•

Zeer stille koeling

•

Keuze tussen plat, licht bruisend en bruisend water

•

Eenvoudig te bedienen met één druk op de knop

•

Lekdetectie, hoge standaarden qua hygiëne

•

Makkelijk in onderhoud

•

Beschikbaar met en zonder voet

•

HxBxD(mm): 470x180x420, Koelcapaciteit: 10-12L/u

•

HxBxD(mm): 443x327x537, Voet: 910x410x581. Koelcapaciteit: 37L/u

Liever geen toestel op het aanrecht? Dan is het “under the sink”-systeem voor jou de perfecte optie.

UNDER THE
SINK

Je plaatst het toestel in je keukenkast en sluit het aan op de kraan van je spoelbak.
Hou het sober met de 5-wegkraan, of voeg eenvoudig een 3-wegkraan toe naast je huidige keukenkraan.

De filterkraan heeft steeds drie standen: water op kamertemperatuur, gekoeld water of bruiswater.

Design in je keuken
dankzij Guglielmi
Je hebt 2 opties:
• 5-wegkraan: alle functies in één kraan. Rechts
5-WEGS

bedien je het niet-gefilterde kraantjeswater en
links het gefilterde drinkwater.
• 3-wegkraan: deze monteer je naast
je gewone kraan, waardoor er dus twee kranen

3-WEGS

aan je spoelbak staan.
Dit is handig als je gewone kraan bv. een sproeiof uitloopfunctie heeft
die je wilt behouden.
Optioneel te verkrijgen in de kleuren geborsteld nikkel, mat
wit of mat zwart.

UNDER THE SINK

Zuiver drinkwater, recht uit de kraan

Als je kiest voor het “under the sink”-systeem kan je rekenen op de kwaliteit
van de designkranen van Guglielmi. Deze kranen zijn speciaal ontwikkeld voor
gebruik in combinatie met een koeleenheid, waterfilter en CO²-fles
en bovendien mooi om te zien.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
•

Gefilterd water recht uit je keukenkraan

•

Geen plaatsverlies op het aanrecht

•

Aparte waterstroom voor gefilterd en ongefilterd kraantjeswater

•

Heel eenvoudige installatie: 3 schroeven of snelbevestiging

DE PRO REEKS
HET HOOGSTE NIVEAU

De Pro reeks bevat waterkoelers om op hoge capaciteit flessen te vullen. Wij denken hierbij aan catering-of horecatoepassingen, maar deze koelers kunnen ook aan
de vraag van rust- of ziekenhuizen voldoen.
We bieden hier een op zichzelf staande tapeenheid die op het aanrecht komt.

+

CR PRO

De krachtige waterdispensers voor hoge volumes

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
De CR PRO is gemakkelijk te bedienen dankzij de keuze tussen elektrische of manuele

•

Krachtige koeleenheid met ijsbank technologie

•

Keuze tussen elektrische en manuele kranen

Dankzij de CR PRO kunnen jouw klanten steeds genieten van perfect gekoeld en

•

Eenvoudig te onderhouden, ingebouwde drukregelaar en CO2-regelaar

bruisend water. Pieken worden moeiteloos opgevangen.

•

Keuze tussen plat, lichtbruisend of bruisend water

•

HxBxD(mm): 335x533x610, Koeler: 476x335x550, Koelcapaciteit: 53L/u

kranen. Het strakke design past in elk horeca-interieur.
De koeler met ijsbank levert een koelcapaciteit van 53 liter per uur.

ACCESSOIRES
OP MAAT

Bij een topproduct horen topaccessoires, zoals stijlvol bedrukte flessen
en/of glazen. Het logo kies je zelf, wij zorgen voor de rest.
Als specialisten in waterbehandeling kunnen we ook een enorme waaier
aan filtraties op maat aanbieden. Vraag gerust om meer informatie.

EcoWater Systems Europe NV
Hoofdkantoor
Geelseweg 56
2250 Olen (Belgium)
Tel.: +32 14 24 71 11
Showroom (op afspraak)
Oosterzelesteenweg 119
9230 Wetteren (Belgium)
Tel.: +32 9 395 5 395

www.ecowater.be
GRATIS SERVICENUMMER

0800 99 599

