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VATTEN, VATTEN, VATTEN...
Eftersom kroppen består av ca 65 % vatten så är det inte konstigt att det är vårt viktigaste
livsmedel. Att dricka rätt, både mängd och vätska, är det bästa för kroppen för att motverka
huvudvärk och trötthet, att vatten dessutom ökar prestationsförmågan är ju enbart positivt.

HUR MYCKET VATTEN SKA MAN FÅ I SIG?

MILJÖVÄNLIGT OCH BEKVÄMT MED EGEN VATTENMASKIN

– Ja, det finns ingen generell mängd vatten som man bör få
i sig per dag men i 9 fall av 10 så dricker vi för lite. En enkel

Det går åt 2 000 gånger mer energi för att producera 0,5 liter
buteljerat mineralvatten än att producera samma mängd kran-

grej kan tyckas vara att dricka när man är törstig, problemet
är bara att redan då är vätskebalansen i kroppen för låg. Att
ha med sig en flaska med vatten till sin arbetsplats, i bilen,
på joggingrundan, eller hemma i soffan är en bra metod.
När vattnet är nära fyller man på oftare vilket gör att man
får en bra vätskebalans under hela dagen. Vatten innehåller
inga kalorier i sig men ger näring och räknas därför som ett
näringsämne. Tillgång till friskt och rent vatten borde vara
en självklarhet.

vatten. Lägg därtill de dryga 1 500 000 ton avfall som uppstår
varje år till följd av flaskvattenindustrin – detta motsvarar den
oljemängd som krävs för att tanka 1 000 000 bilar! De siffror
som presenteras är exklusive den miljöpåverkan som frakten
av det buteljerade vattnet innebär.

VISSTE NI ATT VATTEN ÄR BRA FÖR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

näringstillförseln och syretillförseln till cellerna
blodets transport och kroppens PH-värde
reglering av kroppstemperaturen
energiupptaget och förbränningen av kalorier
i kolsyrad form, matsmältningen
mättnadskänslan, minskar hunger
naturlig skönhet samt för hud och hår
kroppens naturliga rening
forslar bort slaggprodukter och förbränningsprodukter

Det finns mängder med fördelar att välja
en vattenmaskin från Aqua Interiör:
•
•
•
•
•

Inga backar, flaskor eller dunkar
Ingen lagerförvaring
Alltid kylt, stilla och kolsyrat vatten
Snabb support via telefon eller e-post
24 arbetstimmars inställelsetid
av servicepersonal
• Planerade servicerundor för
minimal miljöpåverkan
• Inga miljöovänliga transporter
• Skräddarsydd möbel med företagets
egen färg
• Kostnadseffektivt
• Fullt budgeterbar
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FRISKT VATTEN FRÅN
VATTENFABRIKEN I LAHOLM
Vi förädlar vatten. Kallt, friskt, härligt vatten. Vårt företag har den något udda men geniala
kombinationen snickeri och vattenkylare. Vi bygger själva våra modeller i trä, stål eller laminat.
Våra vattenkylare kommer från en av Europas främsta leverantörer och håller mycket hög kvalitet.
Tillsammans en smart designad vattenmaskin som varje dag förser våra kunder med kallt, friskt,
sprudlande vatten. Friskvård kort och gott!

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ENKEL
Vi förser ditt företag med en vattenmaskin som ansluts till
det kommunala vattenledningsnätet. Det är ett billigt vatten
till fast pris och du får full kontroll på vattenkostnaderna
vare sig du väljer att hyra eller köpa från oss. Vattnet renas
med ett filter, kyls ned och tillsätts med kolsyra. En tapp för
kolsyrat och en för naturellt vatten. Bra för miljön också.
Inga transporter av vattenbackar eller dunkar. Bara att
ansluta till befintlig vattenledning. Vår vattenmaskin
förbrukar dessutom minimalt med energi.

budskap. Du kan få en tuff vattenmaskin för verkstadsgolvet
eller en exklusiv designprodukt för konferensrummet. Precis
som du vill ha det. Och du kan få tapptorn med en eller två
kranar. Standardkranar eller designkranar.
HYR ELLER KÖP
De flesta av våra kunder väljer att hyra sin vattenmaskin.
Hela 90 % faktiskt. Anledningen är att du som hyrkund alltid
har full garanti på produkten. Om något går sönder byter vi
ut det direkt. Med andra ord du har kontroll på kostnaden
från första dagen.

LÅNGSIKTIGT SAMARBETE
Men vi säljer inte bara våra produkter. Vi levererar service

FOKUS PÅ SERVICE

av vattenmaskinerna och strävar efter ett hållbart och
långsiktigt samarbete. Bland våra ca 700 kunder finns såväl
industriföretag, stat, kommun, kontor, detaljhandeln samt
privatpersoner. Vi engagerar oss lika mycket i det stora som
i det lilla uppdraget.

Aqua Interiör startade 1996 och har sedan 2000 jobbat med
vattenmaskiner. Tack vare stor yrkesskicklighet och service-

STANDARD ELLER SKRÄDDARSYTT
Vi har cirka 15 olika standardmodeller, men kan också
utforma modulen helt efter dina önskemål. Vi lackar den i
ditt företags färger, förser den med din logotyp eller säljande

vilja har vi nått fina framgångar och är idag ledande i vår
bransch. Vi är inte ett stort företag, men för oss är det viktigt
att snabbt vara på plats för att möta kunderna eller för att ge
service i någon form. Försäljningen av våra vattenmaskiner
sker antingen direkt från oss i Laholm eller via återförsäljare
runt om i landet. De närmaste åren kommer vi att satsa på
att bygga ut vårt åf-nät för att på det sättet kunna leverera
vattenmaskiner till hela landet.

SYMBOLER FÖR KVALITET
KVALITETSVATTEN. Total sanitär hantering
av produkter i direkt kontakt med vatten,
allt för att minimera föroreningar samt
enkelt kunna underhålla maskinens hygien.
SILVER TURBO CLEAN. Vattnet virvlar in via
ett munstycke längs kylkammarens väggar
vilket sänker värmeväxlingen och samtidigt
minskar risken för stagnation. Virvlarna oxiderar
silverpartiklar som ger ifrån sig ioner med bevisad
bakteriedödande effekt.

SERVICEVÄNLIG. Visar för enkel åtkomst
och service.

KOLSYRASYSTEM. Professionellt kolsyrasystem med justerbara nivåer för stora
mängder kolsyrat vatten.
DIREKTKYLNING. En av världens vanligaste kyltekniker som har en bra effekt
till en lägre kostnad än mer avancerade
kylsystem.

SAHARAKLIMAT. Innebär en otrolig effekt
på kylsystemet som i kombination med
toppmodern tillverkning gör att maskinen
fungerar i temperaturer på upp till 43°C.
DIGITALT ÖGA. Ger dig en överblick av vad
som händer inne i maskinen. Visar status
på kolsyra, filter m m.
KULÖRVARIABEL. Visar att denna möbel är
möljlig att variera i en mängd olika kulörer.

GARANTI. Beroende på kylsystem kan
garanti ligga på ända upp till 30 år.
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FRISTÅENDE VATTENMASKINER - FÖRETAG

TIDLÖS
DESIGN

AQUA OFFICE LINE – STILREN, KOSTNADSEFFEKTIV
OCH MED HÖG KAPACITET
Aqua Office Line är det senaste inom kolsyrat och stilla
vatten. Maskinen ansluts direkt till det kommunala
vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag. Designen
är framtagen av ett flertal ledande tillverkare i Sverige
och Europa och går helt i linje med vad som beräknas
bli ”den nya formen” för en tid framåt. Möbeln tillverkas
i en mängd olika kulörer men behåller sin exklusiva,
silverlinje på kanter och beslag. Stilren, kostnadseffektiv,
lättplacerad och med en hög kapacitet. Ett självklart val
för alla på det lilla, medelstora eller stora företaget.
Artikelnummer ...................................1000Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................25l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 320 W
Kompressor .......................................1/6 hp
Vikt ...................................................... 49 kg
Mått DxBxH ....................540x295x1240 mm

Ek 1000
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Vit 1001

Svart 1002

Röd 1003

Blå 1004

FRISTÅENDE VAT TENMA SKINER – FÖRE TAG

AQUA STEEL – FÖR ALLA MILJÖER
Aqua Steel är en robust möbel med
avtorkningsbara ytor samt hårdlackade
kanter som klarar av de mest krävande
miljöer. Maskinen ansluts direkt till det
kommunala vattenledningsnätet samt ett
jordat vägguttag. Tapptornet är i rostfritt
stål och med en skruvfri konstruktion
som gör det väldig rent i sitt utförande.
Aqua Steel passar utmärkt på verkstadsgolvet, industrilokalen eller varför inte på
det designmedvetna kontoret. Perfekt för
alla med höga krav som vill ha ett gott,
kylt, stilla och kolsyrat vatten.
Artikelnummer .................................... 1006
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................25l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 320 W
Kompressor .......................................1/6 hp
Vikt ...................................................... 40 kg
Mått DxBxH ....................560x560x1360 mm

AQUA STEEL TALL
– FÖR KRÄVANDE MILJÖER

AQUA STEEL DELUXE

Aqua Steel Tall är en uppföljare till Aqua
steel där vi tagit bort tapptornet och i
stället använder hängande kranar. Det
blir lättare att nå kranen och hela ytan
uppe blir frilagd. I övrigt är den som sin
vän, Aqua Steel, en robust möbel med
avtorkningsbara ytor samt hårdlackade
kanter som klarar av de mest krävande
miljöer. Maskinen ansluts direkt till det

Aqua Steel Deluxe är en stilren, stryktålig
och elegant maskin. Maskinen ansluts
direkt till det kommunala vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag. Möbeln
är tillverkad i rostfritt stål samt en svartmarmorerad laminatskiva på toppen.
Aqua Steel deluxe passar i alla miljöer
på alla företag. Perfekt för alla med höga
krav som vill ha ett gott, kylt, stilla och
kolsyrat vatten.

kommunala vattenledningsnätet samt ett
jordat vägguttag. Aqua Steel Tall passar
utmärkt på verkstadsgolvet, industrilokalen eller varför inte på det designmedvetna kontoret. Perfekt för alla med
höga krav som vill ha ett gott, kylt, stilla
och kolsyrat vatten.

Artikelnummer .................................... 1010
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................25l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 320 W
Kompressor ........................................1/6hp
Vikt ...................................................... 45 kg
Mått DxBxH ....................660x530x1190 mm

Artikelnummer .................................... 1008
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................25l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 320 W
Kompressor .......................................1/6 hp
Vikt ...................................................... 43 kg
Mått DxBxH ....................620x500x1185 mm
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FRISTÅENDE VAT TENMA SKINER – FÖRE TAG

AQUA PREMIUM – SLIMMAD
OCH LÄTTPLACERAD
Aqua Premium är en intelligent
maskin med många funktioner för
det lilla kräsna kontoret. I den
exklusiva designen ingår både ett
dräneringssystem från spillbrickan
samt ett läckageskydd som gör att
maskinen stannar vid till exempelvis full behållare.
Med en slimmad design är maskinen enkel att placera
och kräver inga ingrepp i övrig interiör. Maskinen ansluts
direkt till det kommunala vattenledningsnätet samt ett
jordat vägguttag. Ett bekymmersfritt, intelligent val för
alla som vill ha ett gott, kylt, stilla och kolsyrat glas
med vatten.
Finns i modellerna stilla samt stilla & kolsyrat vatten.
Artikelnummer .................................... 1011
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................20l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 230 W
Kompressor .....................................1/15 hp
Vikt ...................................................... 26 kg
Mått DxBxH ....................445x250x1300 mm
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AQUA SPECIAL – SPECIALMASKIN
MED MÄNGDER AV FUNKTIONER
Aqua Special är en maskin med
variation. Toppen kan användas ensam
som bordsmodell, alternativt placeras
med underskåp och vara fristående.
Maskinen klarar allt från 1-50 personer
och ansluts direkt till det kommunala
vattenledningsnätet samt ett jordat
vägguttag. Maskinen har ett slutet
system som innebär minimal förslitning, en unik design,
och i stort sett ett obefintligt underhåll. För den bekväma,
hårt krävande, men ändå designmedvetna kunden är
denna maskin ett självklart val.
Artikelnummer ............................1012, 1013
Typ av vatten ................ Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ........................ Silver Turbo Clean
Kylkapacitet...........................................25l/h
Vattenanslutning ....................................... Ja
Watt ..................................................... 320 W
Kompressor ........................................ 1/6 hp
Vikt ........................................................50 kg
Mått DxBxH .....................480x280x1375 mm

AQUA TOP OFFICE
– LITEN OCH KOMPAKT

AQUA COMBI
– KOMBINERA MED
EN KAFFEMASKIN

Aqua Top Office är en
av de mest kompakta

Aqua Combi är byggd för att
kombineras med exempelvis en kaffemaskin eller bara

maskinerna i världen och har en otrolig kapacitet sett till
sin storlek. Maskinen ansluts direkt till det kommunala
vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag. Det är
möjligt att fylla upp till tre karaffer med ett kontinuerligt
flöde. Maskinen levereras med tryckknappar samt om
önskan finns – integrerat filter och kolsyretub. Perfekt för
det lilla kontoret med höga krav som vill ha ett gott, kylt,
stilla och kolsyrat vatten.

för att ha en avlastningsyta för glas eller karaffer. Maskinen
ansluts direkt till det kommunala vattenledningsnätet samt
ett jordat vägguttag. Vattenmaskinen byggs in i ena delen
och i andra finns två hyllor monterade att använda som
förvaring. En bra lösning om man vill ha en inbyggd
vattenmaskin med lite bänkskiva som avlastning, perfekt
för alla med höga krav som vill ha ett gott, kylt, stilla och
kolsyrat vatten.

Artikelnummer .................................... 1014
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet............................................7l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 170 W
Kompressor .....................................1/15 hp
Vikt ...................................................... 23 kg
Mått DxBxH ......................505x245x390 mm

Artikelnummer .................................... 1015
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................25l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 320 W
Kompressor .......................................1/6 hp
Vikt ...................................................... 88 kg
Mått DxBxH ....................610x960x1375 mm

INBYGGNADS VAT TENMA SKINER – FÖRE TAG

AQUA OFFICE SPARKLING
– DEN INTELLIGENTASTE PÅ MARKNADEN

AQUA OFFICE STILL – LITEN OCH TUFF
Aqua Office Still är en riktigt tuff maskin som utan
problem jobbar fram ett fantastiskt, gott, kylt vatten.
Maskinen kopplas in på det kommunala vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag och serverar därefter
oändligt med kylt vatten. Den är minimerad i storlek för
att kunna byggas in i alla miljöer och tillgodoser alla på
det såväl mellanstora, som det stora företaget, med allt
från 1-50 personer med vatten.
Artikelnummer .................................... 2000
Typ av vatten .................................Kylt stilla
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................30l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 190 W
Kompressor .......................................1/6 hp
Vikt ...................................................... 18 kg
Mått DxBxH ......................430x240x425 mm

Aqua Office Sparkling är vår riktiga kameleont. Den här
maskinen är enligt oss den intelligentaste som finns på
marknaden i dag vad gäller stilla/kolsyrat vatten, kyla och
kapacitet. Maskinen ansluts till det kommunala vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag, därefter jobbar
maskinen efter vad som krävs av den. Vid lite förbrukning
av vatten jobbar maskinen endast i ett minimalt tempo för
att underhålla vattnets kyltemperatur för att vid en stor
förbrukning gå upp i tempo och jobba stenhårt för att
bibehålla rätt temperatur. Man kan utan problem tappa
upp ett flertal flaskor utan att maskinen påverkas och
ändå bibehålla, både en låg temperatur samt flödet på
2 l/min. Maskinen har ett patenterat kylsystem som är
skräddarsytt för den nordeuropeiska marknaden.
Vi garanterar att du kommer att bli nöjd med denna
maskin oavsett om ni är 1 eller 50 personer som använder
den dagligen. Ett självklart val för alla företag som ställer
höga krav.
Artikelnummer .................................... 2001
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet..........................................25l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 320 W
Kompressor .......................................1/6 hp
Vikt ...................................................... 24 kg
Mått DxBxH ......................405x245x430 mm
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VAT TENMA SKINER FÖR RE STAUR ANG

AQUA TOP HoReCa – FÖR RESTAURANGER
MED HÖGA KRAV
Aqua Top HoReCa är framtagen för restauranger med
höga krav. Maskinen ansluts direkt till det kommunala
AQUA HoReCa – SKRÄDDARSYS FÖR RESTAURANGEN

till det kommunala vattenledningsnätet samt ett jordat
vägguttag och är därefter redo att servera otroliga
mängder med stilla och kolsyrat vatten i ett högt tempo.
Det är viktigt att kunna fylla karaffer utan att behöva stå
och vänta i evigheter på uppfyllnad och då är denna
maskin ett självklart val. Den klarar alla miljöer och
arbetar i ett hårt tempo för att bibehålla rätt temperatur.
Tapptorn och kranar väljs efter önskemål och kan även
skräddarsys till varje enskild kund.

vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag.
Maskinen är utrustad med en volymbaserad LCD display
som gör det möjligt att med ett knapptryck få uppfyllt till
exempel en liter vatten. Man kan alltså enkelt placera
en karaff under tappen, trycka på knappen, och därefter
underhålla kunden medan karaffen fylls. Man behöver
inte oroa sig för att glömma kranen och få onödigt spill
eftersom den stoppar vid exakt vald volym. Det finns även
inbyggda sensorer som indikerar när det är dags att byta
kolsyra och filter. Maskinen har en otrolig kapacitet och
underhåller både den lilla och stora restaurangen med
stilla och kolsyrat vatten utan problem.

Artikelnummer .................................... 2003
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem .............................. Direkt kylning
Kylkapacitet..........................................70l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 480 W
Kompressor ................................1/3hp plus
Vikt ...................................................... 41 kg
Mått DxBxH ......................520x385x520 mm

Artikelnummer .................................... 2002
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem .............................. Direkt kylning
Kylkapacitet..........................................70l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 480 W
Kompressor ................................1/3hp plus
Vikt ...................................................... 41 kg
Mått DxBxH ......................605x390x520 mm

Aqua HoReCa är framtagen för alla typer av restauranger.
Maskinen byggs in och installeras med tapptorn, ansluts
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VAT TENMA SKINER FÖR HEMME T

AQUA HOME – PERFEKT FÖR HEMMET
Aqua Home är speciellt framtagen för enskilt bruk och
fungerar perfekt för både den lilla och stora familjen.

AQUA TOP HOME – MED BEHÅLLARE
Aqua Top Home är den perfekta maskinen där det inte
finns möjlighet att ansluta till vatten eller där man enkelt
vill kunna förflytta maskinen till olika ställen. Maskinen är
försedd med integrerad kolsyretub samt en påfyllnadstank
på 3,5 liter. Fyll upp tanken, anslut maskinen till ett jordat
vägguttag och du har ett kylt, stilla, och kolsyrat vatten.
Artikelnummer .................................... 2004
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet............................................7l/h
Vattenanslutning .................................... Nej
Watt .................................................... 170 W
Kompressor ......................................1/15hp
Vikt ...................................................... 23 kg
Mått DxBxH ......................520x245x395 mm

Maskinen ansluts direkt till det kommunala vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag och förser därefter
hela familjen med ett kylt, stilla och kolsyrat vatten.
Kranar eller tapptorn finns i en mängd olika varianter
där bara fantasin sätter stopp. Du fyller utan problem
liter efter liter med ett fantastiskt gott, kostnadseffektivt,
kolsyrat vatten direkt från din egen kran, samtidigt som
du slipper bära hem både tunga och dyra flaskor
med vatten.
Artikelnummer .................................... 2005
Typ av vatten ............... Kylt stilla & kolsyrat
Kylsystem ....................... Silver Turbo Clean
Kylkapacitet............................................7l/h
Vattenanslutning ...................................... Ja
Watt .................................................... 230 W
Kompressor .....................................1/15 hp
Vikt ...................................................... 20 kg
Mått DxBxH ......................420x245x430 mm
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TAPP TORN & TAPPKR ANAR

AQUA DESIGN STILL

AQUA DESIGN SPARKLING

Aqua Design Still och Aqua Design Sparkling är två exklusivt designade
tapptorn i kromad mässing, med rostfria kranar. Konstruktionen är
skruvfri vilket gör de mycket rena i sitt utförande och passar in i alla
miljöer som kräver lite stil. Välj Aqua Design Still för kylt, stilla vatten.
Välj Aqua Design Sparkling för kylt, stilla & kylt, kolsyrat vatten.
Artikelnummer .................................... 3002
Typ av vatten ....................................... Stilla
Vikt ..................................................... 3,2 kg
Djup inkl kran..................................225 mm
Bredd.................................................70 mm
Höjd inkl kran..................................470 mm
Bänkgenomföring .............................37 mm

AQUA BASIC STILL

Artikelnummer .................................... 3003
Typ av vatten ......................Stilla & kolsyrat
Vikt ..................................................... 3,9 kg
Djup inkl kranar ..............................225 mm
Bredd inkl kranar............................130 mm
Höjd inkl kranar ..............................470 mm
Bänkgenomföring .............................37 mm

AQUA BASIC SPARKLING

Både Aqua Basic Still och Aqua Basic Sparkling är ett gediget hantverk som
klarar alla miljöer. De är gjorda i rostfritt stål med Aqua Black kranar som
bryter det rostfria. Konstruktionen är skruvfri vilket gör de mycket rena
i sitt utförande. Välj Aqua Basic Still för kylt, stilla vatten.
Välj Aqua Basic Sparkling för kylt, stilla & kylt, kolsyrat vatten.
Artikelnummer .................................... 3000
Typ av vatten ....................................... Stilla
Vikt ..................................................... 1,9 kg
Djup inkl kran..................................205 mm
Bredd...............................................100 mm
Höjd inkl kran..................................390 mm
Bänkgenomföring ....... Kontakta leverantör
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Artikelnummer .................................... 3001
Typ av vatten ......................Stilla & kolsyrat
Vikt ........................................................ 2 kg
Djup inkl kranar ..............................205 mm
Bredd inkl kranar............................120 mm
Höjd inkl kranar ..............................390 mm
Bänkgenomföring ....... Kontakta leverantör

TAPP TORN & TAPPKR ANAR

AQUA LUX LED – ENKEL OCH STILREN

AQUA SODA BAR
– MED UTDRAGBAR SLANG

Aqua Lux Led är en stilren och enkel kran
för stilla, kylt stilla samt kylt kolsyrat vatten
i samma kran. Den är tillverkad i kromad
mässing och manövreras med knappar som
piper till vid tryck samt tänder en liten diod vid
knappen. Konstruktionen är skruvfri vilket gör
den mycket ren i sitt utförande.
För stilla, kylt stilla och kylt kolsyrat vatten.

Aqua Soda Bar är en specialdesignad
kran som monteras vid sidan av köksblandare eller direkt i bänkskiva. Kranen
är tillverkad i rostfritt stål och ger ett
lyxigt intryck. Det blir enkelt med den
utdragbara slangen att fylla upp ett antal
glas på exempelvis en bricka.

Artikelnummer ...............................................3004
Typ av vatten ............... Stilla, kylt stilla & kolsyrat
Vikt ................................................................1,4 kg
Djup ........................................................... 220 mm
Bredd........................................................... 47 mm
Höjd ........................................................... 385 mm
Bänkgenomföring ....................................... 35 mm

Artikelnummer ...............................................3005
Typ av vatten ...................................... Kylt kolsyrat
Vikt ...................................................................2 kg
Djup ........................................................... 100 mm
Bredd........................................................... 41 mm
Höjd ........................................................... 220 mm
Bänkgenomföring ....................................... 30 mm

AQUA MULTIWATER DELUXE
– SLIMMAD DESIGN

AQUA MULTIWATER
— INTE EN VANLIG KÖKSKRAN
Aqua Multiwater är en kran med integrerad
kolsyra d v s man får ur samma kran både
kylt stilla & kylt kolsyrat vatten från vänster
sida och ”vanliga” kökskranen med varmt
och kallt från höger sida. Perfekt om man
har ont om plats vid diskbänken och bara
vill ha en kran, samt lite lyxigt att kunna
tappa upp ett glas eller karaff med kylt, sprudlande,
kolsyrat vatten direkt ur kranen.
För kylt stilla & kolsyrat samt varmt & kallt vatten.
Artikelnummer ...............................................3006
Typ av vatten ..........Stilla & kolsyrat/varmt & kallt
Vikt ...................................................................2 kg
Djup ........................................................... 220 mm
Bredd......................................................... 145 mm
Höjd .......................................................... 360 mm
Bänkgenomföring ....................................... 35 mm

Aqua Multiwater Deluxe är en kran
med integrerad kolsyra d v s man får ur
samma kran både stilla, kylt stilla och
kylt kolsyrat vatten från knapparna och
”vanliga” kökskranen med varmt och
kallt vatten med hjälp av handtaget på
toppen. Kranen är tillverkad i kromad
mässing och manövreras med knappar
som piper till vid tryck samt tänder en
liten diod vid knappen och en tapp i toppen för varm och kallt
vatten. Konstruktionen är skruvfri vilket gör den mycket ren
i sitt utförande. Perfekt om man har ont om plats vid diskbänken
och bara vill ha en kran, samt lite lyxigt att kunna tappa upp
ett glas eller karaff med kylt, sprudlande, kolsyrat vatten direkt
ur kranen.
För stilla, kylt stilla & kylt kolsyrat samt varmt & kallt vatten.
Artikelnummer .............................................. 3007
Typ av vatten .........Stilla & kolsyrat/varmt & kallt
Vikt ............................................................... 2,8 kg
Djup ...........................................................265 mm
Bredd...........................................................50 mm
Höjd ..........................................................330 mm
Bänkgenomföring .......................................35 mm

AQUA BLACK

AQUA CHROME

AQUA SILVER

Aqua Black tappkran
passar till i stort sett
alla modeller och har
en enkel och solid
konstruktion. Kranen är enkel att
injustera och ger ett fint homogent
flöde. Kranen är försedd med snabbkopplingsfunktion (speedfit).
För stilla & kolsyrat vatten.

Aqua Chrome är en
gedigen kran i kromad

Aqua Silver är en
gedigen kran i kromad
mässing där själva
kranhuset är i rostfritt
stål. Den har inbyggd
flödesjustering (insex) vilket gör den
optimal på offentliga ställen. Tappen
är i rostfritt stål och något längre än
på vanliga kranar vilket gör den både
hygieniskt perfekt samt ger ett fint
homogent flöde. Kranen är försedd
med snabbkopplingsfunktion
(speedfit). För stilla & kolsyrat vatten.

mässing där själva
kranhuset är i rostfritt
stål. Tappen är försedd
med en transparent mjukplast som
skyddar vid tillstötning med glas,
karaff eller liknande som skulle kunna
skadas mot den hårda tappen.
Exklusivt utförande med snygga
detaljer. För stilla & kolsyrat vatten.
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TILLBEHÖR

WE
THINK
WATER

REFILL – WE THINK WATER
Refillflaskan är en både smart och snygg lösning att
använda sig av på företaget, restaurangen eller i hemmet.

FÅ DIN
EGEN LOGO
PÅ FLASKAN

Flaskan är mycket tålig och utformad på ett sätt som gör
den näst intill hygieniskt perfekt. Designen gör även att
flaskan är enkel att rengöra både i maskin och manuellt.
För restaurangen finns även en specialdesignad
diskback med plats för både flaska och kork.

REFILLFLASKA
Refillflaska i glas. Finns i storlekarna 0,5 och 0,8 liter.
Välj mellan svart och aquablå kork.
DISKRACK
Perfekt för rengöring vid användning i restaurang.
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PET-FLASKA

AQUA INBYGGNADS KIT

0,5 liters plastflaska med kork. Perfekt att fylla upp, skruva
på korken och ta med sig till sin arbetsplats oavsett om man
arbetar i fabrik, sitter vid skrivbordet eller kör bil.

Aqua inbyggnads kit är ett komplett paket med alla detaljer
som krävs för att bygga in en vattenmaskin. Som tillbehör
väljer man ett passande tapptorn med kranar och förslagsvis
en aquastopp för maximal säkerhet. 3,5 kg.

AQUASTOPP

FILTERHÅLLARE/FILTER

Aquastopp är ett effektivt skydd mot eventuella vattenläckage.
Aquastoppen monteras direkt på vattenledningen och bryter,
med hjälp av en kännare, vattentillförseln vid minsta lilla
läckage. Aquastoppen drivs med ett 1,5 V batteri och är en
billig och enkel försäkring mot eventuella vattenskador vid
alla maskiner som är direktanslutna till vatten.

Filterhållare är en standardversion som används på de flesta
ställen med dricksvattenanläggningar och är kompatibel med
i stort sett alla filter för detta ändamål.
Filter finns för alla modeller och ändamål t ex att filtrera bort
klor, sediment, lukt, smak, järn m m som krävs för att få ett
perfekt vatten.

SPILLBRICKOR

VENTILATIONSGALLER/KÅPOR

Spillbrickorna är tillverkade i rostfritt stål och finns i flera olika
former, även som nedfällda i bänkskiva samt med avrinning.

Ventilationsgaller/kåpor är tillverkade i galvat samt rostfritt
stål och finns i flera olika former och kulörer för att enkelt
kunna passa in i olika miljöer.

SLANG/KOPPLINGAR

RESERVDELAR

Slangar och kopplingar finns i en mängd olika längder och
storlekar och passar i alla vattenmaskiner, kranar samt tillbehör.

Fullsortiment på alla reservdelar, enkelt att montera och
justera. Bra support vid behov.
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AQUA INTERIÖR
www.aqua-interior.se

PLATS FÖR ÅF
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