
de voordelen van 

Waterzuivering op locatie

Lange levensduur 

Kostenbesparend

Géén opslag van waterfl essen 

Altijd koud, fris water beschikbaar

Gezond water van hoogste kwaliteit!

Géén fysieke belasting

Nederlands product!

de voordelen van 

in uw organisatie

koel, fris, 
zuiver en
gezond 

Water Fresh® machines zijn 

zogenaamde Point-Of-Use water 

machines. Deze systemen vormen 

de nieuwe generatie waterkoelers om 

fris en zuiver water op de werkplek 

te serveren. De watermachine kan 

eenvoudig naast de koffi eautomaat 

worden geplaatst en het kostenover-

zicht is altijd helder en inzichtelijk. 

Het koelen en zuiveren van het water 

uit het leidingnet op locatie is voordelig 

en milieuvriendelijk. Afhankelijk 

van de lokale waterkwaliteit en de 

benodigde capaciteit is er altijd een 

Water Fresh® naar keuze.

www.waterwonder.nl



Type SW® InLine SW® PureDuo Consumpties per uur Kamertemperatuur Koel water Bubbeltjes water Kannenfunctie

Water Fresh® 10   X   >100; 5-10°C   Ja   Ja   Handmatig

Water Fresh® 1000   X   X   250; 3-6°C   Ja   Ja   Automatisch

Water Fresh® 2000   X   X   250; 3-6°C   Ja   Ja   Ja   Automatisch

Plat water of bubbeltjes  
Behalve plat water kan optioneel ook bubbeltjes water 

worden geserveerd. Hiervoor zijn twee technieken: CO2 

injecteren in het water en het water injecteren in de CO2. 

Door het water te injecteren in het CO2 krijg je het beste 

resultaat, logisch dat wij deze techniek toepassen!

Koelen
Niet op iedere locatie werken evenveel mensen en 

daardoor is er verschil in behoefte aan koelcapaciteit. 

De Water Fresh® 10 heeft een medium koelcapaciteit; 

de Water Fresh® 1000 en 2000 daarentegen hebben een 

grote koelcapaciteit. 

Innovatief Nederlands product, Nederlands ontwerp en in Nederland gefabriceerd!

Water Fresh® 10
Electriciteit 

230V / 50Hz / 200W

Afmetingen

hxdxb = 445x409x303 mm

Water Fresh® 2000
Electriciteit

230V / 50Hz / 250W

Afmetingen

hxdxb = 510x495x370 mm

Water Fresh® 1000
Electriciteit

230V / 50Hz / 250W

Afmetingen

hxdxb= 510x495x370 mm

Onderkast
De 1000-serie modellen

van Water Fresh® zijn optioneel 

leverbaar met een onderkast 

met bekerdispenser.

Afmetingen

hxdxb= 850x495x370 mm

SaniWonder® InLine     Dit unieke fi lter bestaat 

uit een microfi ltratie membraan dat zorgt voor een natuur-

lijke barrière om waterorganismen tegen te gaan zoals 

bacteriën en streptokokken. Ook roest-, zand- en lood-

deeltjes worden tegengehouden. Chloor, fl uor en andere 

toevoegingen worden niet gefi lterd en blijven dus in het 

water aanwezig. Zodra de SaniWonder® InLine verzadigd 

is stopt de doorstroming en daarmee bent u er dus altijd 

zeker van dat u veilig water drinkt. De capaciteit van deze 

fi lter is ruim 14.000 consumpties of maximaal 6 maanden.

SaniWonder® PureDuo   Het PureDuo fi lter 

heeft de werking van het Inline fi lter aangevuld met een 

carbon element. Dus naast de werking van het inline fi l-

ter zorgt het carbon element ervoor dat toevoegingen 

(zoals chloor, fl uor, zwavel, etc.) die een bijsmaak kun-

nen veroorzaken, uit het water worden verwijderd. 

Deze microfi ltratie met actieve kool zorgt voor een zachte 

frisse wateruitgifte. De capaciteit van het PureDuo fi lter is 

ruim 35.000 consumpties of maximale gebruiksperiode 

van zes maanden.

®®® ®®

Voor veilig,
fris water
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