
Tappetårn
Vi ønsker å hjelpe deg med å 
finne den perfekte løsningen for 
dine behov.

Ulike bedrifter har ulike behov når det 
kommer til vanndispenser på jobben

Kapasitet, funksjonalitet, renseteknologi og ikke minst design er viktige 
faktorer som spiller inn. Det som er felles for alle, som er på utkikk etter 
en ny vanndispenser til arbeidsplassen. Det er behovet for å ha kaldt og 
rent vann tilgjengelig for sine ansatte og kunder. Et alternativ til andre 
usunne drikker. Forfriskende kaldt og rent vann, kanskje også med 
muligheten til både varmt (perfekt til te eller rett-i-koppen-produkter) 
og kullsyreholdig drikkevann.

Tar minst mulig plass og som samtidig ser 
bra ut

Foruten disse er det enkelte kunder, som deg, som kanskje er på utkikk 
etter en løsning som gir godt vann, tar minst mulig plass og som samtidig 
ser bra ut. Det høres kanskje vanskelig ut å finne en vanndispenser 
som kan oppfylle disse kriteriene, men våre tappetårn for drikkevann 
med kjøling gjør akkurat det. Enten du ikke har plass til en ordinær 
vanndispenser som står på gulvet, eller at du ønsker en løsning som 
ikke bryter med interiørdesignet i deres kontorlokaler, kan du med 
et tappetårn fra oss servere vann av utmerket god kvalitet, samtidig 
som den har et mer minimalistisk og stilfullt utseende enn en ordinær 
vanndispenser.

Tappetårn gjør drikkevann til en del av 
interiøret!

Tappetårn fra Waterlogic passer utmerket til benk, eller til et frittstående 
skap sammen med for eksempel en av våre kaffemaskiner. Det kobles 
til en vannkjøler, som installeres under benken, der den ikke er synlig. 
Vannkjøleren kobles til den eksisterende vannforsyningen og filtrerer 
vannet, slik at det er fritt for urenheter, farge, vond lukt og smaker. 
Våre tappetårn med kjøling kan levere kaldt og/eller sprudlende 
kullsyreholdig drikkevann. Selve tappekranen egner seg perfekt til å fylle 
både glass, flasker og/eller karafler. Tappetårn gjør drikkevann til en del 
av interiøret!
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Tekniske spesifikasjoner
Tilgjengelige modeller 
Kaldt vann 

Kaldt vann med og uten kullsyre

Mål 
Albatross lav: (1)108/(2)137 mm (B) x 378mm (H) x 190mm (D)      
Albatross høy: (1)102/(2)131mm (B) x 493mm (H) x 190mm (D)

Tappehøyde 
Albatross lav: 187 mm 

Albatross høy: 306 mm

Tapptype 
Mekanisk

Farge
Sort, messing, børstet kobber, krom

ALBATROSS

PICCOLO FUSION
Tekniske spesifikasjoner
Tilgjengelige modeller 
Kaldt vand med og uten kullsyre

Mål 
40mm (B) x 326mm (H) x 174mm (D)

Tappehøyde 
210 mm

Tapptype 
Elektrisk

Farge
Krom/sort


