
Tower
Våra fristående vattenmaskiner passar in i alla miljöer och finns utforma-
de i en mängd träslag, Ek, Björk, Valnöt, Ask, Jatoba, Mahogny, eller efter 
matchande träslag på ert företag. Självklart kan du också välja Tower i 
lackad plåt efter eget önskemål om färg.

Våra Towers är perfekta till företaget, konferensanläggningen, kommunala 
och statliga inrättningar och fyller på både glas och enstaka karaffer. Ett 
specialbyggt system tar hand om spillvattnet, vilket gör att spillbrickan 
aldrig behöver tömmas.

Vattnet kyls och renas från partiklar ner till 0,5 My. Filterbyten, hygieniskt 
underhåll och påfyllning av kolsyra ingår i vårt serviceprogram. Kylaren är 
CE märkt och är en av marknadens mest miljövänliga vattenautomater.

A sparkling idea.
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En klimatneutral produkt är en produkt som inte ger upphov 
till något utsläpp av växthusgaser. Vid framställning ger 
de flesta produkterna upphov till någon typ av utsläpp. Vår 
Tower ger upphov till 63,95 kg CO2-ekvivalent/år. Den mäng-
den klimatkompenserar vi för varje år och på så vis är Tower 
en helt klimatneutral produkt. Så för dig som vill hjälpa till att 
minska på CO2-utsläppet är detta ett ypperligt val.

Mått: H: 1330 mm B: 310 mm D: 560 mm

El: 220 V

Kylmedium: R290

Kylkapacitet: 45 l/h

Filter: Everpure

Vattenanslutning: 3/4 tums utvändig gänga

Effekt: 110 w + 120 w  (kylaggregat / pumpmotor)

Material: Ek, Valnöt, Mahogny, Björk. Lackad plåt 

(går att beställa andra träslag)

FAKTA

VALFRI KULÖR



Tap
Våra vattenautomater kan fås i olika kapaciteter, 
allt från 30 – 300 l/h, och passar utmärkt både för 
företag och restaurangverksamhet.
Enheten placeras under bänk eller i ett skåp, och 
det enda som är synligt är tapptornet.

Vattnet kyls och renas från partiklar ner till 0,5 
My. Filterbyten, hygieniskt underhåll och
påfyllning av kolsyra ingår i vårt serviceprogram. 
Kylaren är CE märkt och är en av marknadens 
mest miljövänliga vattenautomater.

Exempel på färdigmonterad tap.
Skåp kan beställas separat.

30 L
Bredd: 330 mm
Djup: 420 mm
Höjd: 520 mm
 
45 L
Bredd: 320 mm
Djup: 430 mm
Höjd: 470 mm
 
80 L
Bredd: 270 mm
Djup: 480 mm
Höjd 470 mm

120 L
Bredd: 328 mm
Djup: 550 mm
Höjd: 480 mm
 
220 L
Bredd: 445 mm
Djup: 665 mm
Höjd: 665 mm

300 L
Bredd: 570 mm
Djup: 700 mm
Höjd: 780 mm

KYLENHETENS MÅTT

A sparkling idea.
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NYHET



A sparkling idea.
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Bredd: 261 mm

Djup: 499 mm

Höjd: 418 mm

Bredd: 318 mm

Djup: 499 mm

Höjd: 470 mm

30 L/h 45 L/h

London

Köpenhamn

30 L/h

Köpenhamn är en av våra senaste modeller med tapkranar. 
Den kan användas som bänkmodell alternativt med under-
skåp som en fristående vattenautomat. Maskinen har en 
kapacitet på  30L/h och finns i rostfritt stål.

London kan användas som bänkmodell men kan även agera 
som en fristående vattenautomat med hjälp av ett komplet-
terande underskåp. Modellen finns med 30L/h och 45L/h.

Bredd: 320 mm

Djup: 485 mm

Höjd: 945 mm 

Bredd: 495 mm

Djup: 484 mm

Höjd: 1015 mm

UNDERSKÅP LITEN UNDERSKÅP MELLAN

KYLENHETENS MÅTT KYLENHETENS MÅTT

UNDERSKÅP

Bredd: 320 mm

Djup: 520 mm

Höjd: 500 mm

Bredd: 500 mm

Djup: 520 mm

Höjd: 1489 mm (inkl, tapmaskin)


