


Byt till vattnet du redan har.

Tapptorn för 
restaurang

Tapptorn för 
självservering

Tapptorn med  
automatisk påfyllning

Thoreau kombinerar kranvattnets enkelhet, närhet och miljöfördelar 
med flaskvattnets rena och goda smak, serverat med eller utan kolsyra. 
Lägg till att flaskorna som ingår i konceptet är både snygga och lätthante-
rade, så börjar det låta intressant. Med ett fast månadspris som erbjuder 
kontroll på utgifterna är beslutet lätt att fatta. Sen serverar du obegränsade 
mängder kylt, renat och välsmakande vatten. Dessutom ingår fri service, 
fri kolsyra, fri installation och fria filterbyten.

I paketet ingår:

 ■ Kylanläggning (200 liter/timme), 
tempererat till 3–5 °C

 ■ Aktivt kolfilter, för utsökt smak och 
som renar vattnet från missfärgningar, 
klor och bakterier

 ■ Karbonator

 ■ 1–2 st 10 kg gastuber

 ■ Tapptorn med två tappkranar 
(stilla och kolsyrat)

 ■ Thoreauflaskor i valfritt utförande  
med tillhörande korkar

 ■ Diskback anpassad för optimalt  
diskresultat

 ■ Fria servicebesök, minst tre  
gånger/år

 ■ Fri kolsyra

 ■ Fria filterbyten

 ■ Fri installation

 ■ Utbildning av personal

WaterConcept erbjuder skräddarsydda paket till dig med speciella behov.  
Kontakta oss för ytterligare information.



Bubbel utan baksmälla.

Klarglasflaska 
37,5 cl & 75 cl

Frostad glasflaska 
37,5 cl & 75 cl

Okrossbar  
PC-flaska 75 cl

PET-flaska med 
pantregistrering

WaterConcept erbjuder mer än bara vattenmaskiner. I paketet ingår 
också ett varumärke för dina gäster att ta till sitt hjärta. Thoreau står för 
högklassigt bordsvatten, tappat på plats och serverat i en utsökt glasflaska. 
Själva tappningen går mycket snabbt: 11–12 s för 75 cl. Flaskan är unik i 
sin design och uppskattas inte bara för sin skönhet utan även för att den 
är anpassad till branschens standarddiskbackar. Den har också en stor 
halsöppning som resulterar i att flaskorna blir rena på såväl in- som utsida!

Kunden förbereder själv vattenanslutning (ballofix/avstängningskran  
med halvtums utvändig gänga) och elframdragning (220-volts eluttag).

Platsbehov

 ■ Kylanläggning  39x39x60 cm (BxDxH)

 ■ Filterhållare/filter  20x12x60 cm (BxDxH)

 ■ Gastuber (1–2 st) 67x21 cm (HxØ)

 ■ Tapptorn med ljusskylt  61x22 cm (HxB)

 ■ Spillbricka 42x22 cm (BxD)



Kontakta oss idag för 
att få veta mer om hur  
Thoreau kan revolutionera 
vattenhanteringen hos er.
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