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Hos Waterlogic er vi opptatt av å gi 
deg en god kundeopplevelse.
Å finne riktig tilbehør til din vanndispenser kan 
være utfordrende. Det finnes så mange produkter å 
velge mellom: Av forskjellig kvalitet, med forskjellig 
egnethet og pris. Heldigvis er vi her for å ta vare på alt 
dette for deg. 

Vi er alltid på jakt etter de beste produktene og 
vi er stolte av å tilby deg våre nye forbruksartikler 
som er det siste på markedet innen biologisk 
nedbrytbare og gjenbrukbare flasker og kopper og 
desinfeksjonsprodukter. 

Alt vi tilbyr er grundig testet, og vi er sikre på at du vil 
like utvalget like mye som oss. Hvis du trenger hjelp til å 
velge riktige produkter tilpasset dine behov, ring oss, vi 
hjelper gjerne. 

Bestill via vår nettbutikk: 
www.shop.waterlogic.no
ring oss på 23 34 40 00
eller send e-post til
kundeservice@waterlogic.no
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En service du kan 
stole på
Teamet vårt er alltid tilgjengelig, 
for å sørge for at du får  den 
riktige løsningen for alle dine 
hydreringsbehov. 
Vi tilbyr et bredt utvalg av forbruksvarer og tilbehør 
for å hjelpe deg med å nyte forfriskende rent vann, 
rykende fersk kaffe og sørge for maskiner som yter 
sitt beste. Alle våre produkter er nøye utvalgt, til 
konkurransedyktige priser,  slik at du drar nytte av 
kostnadseffektive, brukervennlige løsninger som er 
kompatible med våre dispensere. I tillegg får du tilgang 
til vårt vennlige og responsive kundeserviceteam, som 
sikrer at dine behov dekkes. Du kan glede deg over 
problemfri og rask levering av produkter som dekker 
alle dine hydreringsbehov under et tak. 

Landsdekkende tilbud
Vi har kontorer over store deler av landet, 
og vårt dedikerte serviceteam gir den hjelpen 
du trenger lokalt og nasjonalt. 

Vi ringer deg
La oss ta bryet med å re-bestille - Vi kan 
planlegge en samtale for å sjekke hva du trenger: 
Så legger vi inn bestillingen din der og da.

Rask dør-til-dør-leveranse
Ved å jobbe sammen med DB Schenker, kan 
leveringsnettverket vårt tilby nasjonal 
48-timers levering på vanlige arbeidsdager, 
rett til din bedrift.

Å bestille er enkelt
 1   Finn produktene du trenger,    

eller snakk med oss for å få           
en anbefaling

 2   Legg inn bestillingen via vår   
nettbutikk:       
www.shop.waterlogic.no, ring  oss   
på 23 34 40 00 eller send e-post   
til kundeservice@waterlogic.no

 3   Motta produktene dine innen   
få virkedager eller ved neste   
planlagte levering

av arbeidstakere 
mener
at arbeidsgiverne
deres kan gjøre mer 
for å redusere bruken 
av engangsflasker på 
jobb*

Waterlogics undersøkelse om forbruk på arbeidsplassen 2019

Over 72%
Skaffer grønnere 
løsninger
Vi er stolte av vår grønne 
konsernprofil, og anstrenger oss 
hardt for å bidra til å redusere vår 
avhengighet til engangsplast.
Velg mellom flere typer miljøvennlige, gjenbrukbare 
og biologisk nedbrytbare flasker og kopper. 
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100% nedbrytbare, 
komposterbare kopper 
Waterlogic er et miljøbevisst selskap. Derfor 
tilbyr vi grønne løsninger som dekker dine behov 
for varme og kalde drikker.
Å ta vare på planeten og dens mest dyrebare ressurs; ferskvann, løper som 
en rød tråd gjennom alt vi gjør. Vi jobber kontinuerlig med å redusere 
påvirkningen fra engangsplast i hele vår virksomhet og for våre kunder.

Planet cups - beger for planeten
Våre nye beger (Planet cups) bruker avansert bio-plast teknologi for å 
tilby et miljøvennlig, gjenbrukbart alternativ til engangsplast. Begeret 
er fôret med en harpiks laget av maisstivelse. Det er en fornybar 
karbonnøytral kilde og 100% biologisk nedbrytbar og komposterbar. 

Dets er godt isolerte for å holde drinkene varme eller kalde og forseglet 
for å forhindre lekkasje. Faktisk kan du bruke et beger mange ganger 
for å få mest mulig ut av kjøpet og begrense overdrevent avfall ved 
engangsalternativer.

Volume:  Størrelse: 20 cl

Materiale:  Polyactic acid (PLA)

Quantity:  1000

Type:  Varme og kalde drikker

Egenskaper:   
Nedbrytbare,    
komposterbare,    
gjenbrukbare

Våre Planet cups
er testet og sertifisert 
til å nedbrytes innen 

12 uker, 
under rette 

komposteringsforhold.

Bestill via vår nettbutikk: 
www.shop.waterlogic.no, 
ring oss på 23 34 40 00 eller send 
e-post til kundeservice@waterlogic.no
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Resirkulerbare kopper
Vi tilbyr en rekke, solide beger som passer til både 
varm og kaldt drikke.

Alle begrene passer til våre standard Waterlogic-begerdispensere, 
så du kan ha dem tilgjengelige til bruk når du trenger dem.

Gjennomsiktige 
plastbeger
Et sterk og anvendelig 100% 
resirkulerbart engangsbeger som 
også kan brukes flere ganger.

Bestill via vår nettbutikk: www.shop.waterlogic.no
ring oss på 23 34 40 00 eller send e-post til 
kundeservice@waterlogic.no

Produktnummer: 2214833

Størrelse: 20 cl

Materiale: Polypropylen

Antall.: 3000 stk.

Type: Kalde drikker

Egenskaper:   
Resirkulerbar
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Lokk til ditt 
kaffebeger
Unngå søl når du er på farten. 
100% resirkulerbar.

Intermezzo beger 
(Ripple wall)

Ripple cups
Vårt bestselgende kaffebeger. 
Vil passe for alle dine 
begerbehov til varmdrikke. 
Begeret er utsyrt med en ekstra 
isolerende utside (ripple wall) 
som sikrer at koppen aldri blir 
for varm å holde.

Produktnummer: 2214835

Volum: 24 cl

Materiale:    
Papp og innside av PE

Antall: 500

Type: For varme og kalde drikker

Egenskaper:  Resirkulerbar 

Red Bean beger 
(single wall)  
Beger i Red Bean design. 
Et retro design som passer 
overalt det er behov for enkle 
og rimelige beger. Utmerket 
til både kaffe og te.  

Produktnummer: 2214830 

Volum: 24 cl  

Materiale: Papp og innside 
av PE

Antall: 1000

Type: For varme og kalde 
drikker

Egenskaper: Resirkulerbar 

Produktnummer: 2214806 

Volum: 24 cl (passer til 
Intermezzo beger)

Materiale: Polystyrene

Antall: 1000

Egenskaper: Resirkulerbar 

Best-
selger

Bestill via vår nettbutikk: 
www.shop.waterlogic.no, 
ring oss på 23 34 40 00 
eller send e-post til 
kundeservice@
waterlogic.no
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Gjenbrukbare
flasker i rustfritt stål
Reduser behovet for engangsplast, ved å bytte 
til holdbare, gjenbrukbare flasker som passer 
dine behov og ditt budsjett på din arbeidsplass. 

Ta vare på dine ansatte, i tillegg til planeten, med vårt slitesterke sortiment 
av rustfrie stål-produkter. Å gi hver ansatt gjenbrukbare flasker er en 
kostnadseffektiv, miljøvennlig løsning som oppmuntrer til god hydrering: 
Det vil spare deg penger på lang sikt.

Waterlogic flaske 
med trykknapp
Ergonomisk form, dobbelvegg 
isolert med vakuumforsegling 
og trykkknapp gjør at 
Waterlogics gjenbrukbare flaske 
holder temperaturen perfekt på 
dine drikker, gang på gang.

Waterlogic flaske 
med skrukork
Vår Waterlogic flaske med 
skrukork som kan gjenbrukes, 
er en naturlig erstatning for 
engangs-plastflasker. Flasken 
holder drikker forfriskende 
kalde, og lekker ikke.

Produktnummer: 2299941 

Volum: 400ml

Materiale:    
Mat-klasse rustfritt stål

Antall:    
Enkeltvis eller pakke på 6 flasker

Type: Varme og kalde drikker

Features: Lekkasjesikker Dobbel 
veggisolering Vakuumforseglet 
varmebevaring

Produktnummer: 2299942 

Volum: 480ml

Materiale:    
Mat-klasse rustfritt stål

Antall:     
Enkel eller pakke på 6 flasker

Type: Kalde og varme drikker

Egenskaper: Lekkasjesikker 
Dobbel veggisolering

Bestill via vår nettbutikk: 
www.shop.waterlogic.no, 
ring oss på 23 34 40 00 
eller send e-post til 
kundeservice@
waterlogic.no
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Produktnummer: 2299943 

Volum: 500 ml

Material: Tritan™ plast

Antall: Pakker på 6 flasker

Type: Kalde drikker

Egenskaper: 
BPA-fri                                
Ergonomisk design   
Kan vaskes i oppvaskmaskin 
Gjenbrukbar

Tritan™ sportsflasker
En gjenbrukbar flaske med god 
størrelse: Fungerer godt for 
hydrering på farten. Tritan ™er en 
spesiell type BPA-fri plast, som 
er gjennomsiktig, holdbar, og 
viktigst av alt: Trygg å drikke fra. 
Type kork kjøpes seperat.

Våre gjenbrukbare sportsflasker  
er BPA-frie, så du kan være trygg  
på at de er sikre å drikke fra - og 
ikke avgir kjemikalier til vannet.

Disse flaskene er et kostnadseffektivt alternativ 
til rustfritt stål, når du ønsker å erstatte bruken 
av engangsplast på arbeidsplassen.

Retap drikkeflaske 
Det er et behov for flasker 
spesielt designet for drikkevann. 
Retap flasken er en 0,5 liter 
flaske av høy kvalitet, samtidig 
som den er miljøvennelig. Bruk 
den igjen og igjen.  

Produktnummer: 2299910 

Størrelse: 0.5 ltr.

Materiale: Borosilicate glass 
(20% resirkulert) 

Antall: 1 

Type: Kalde drikker

Egenskaper: Ekstra sterkt glass, 
Vaskes i oppvaskmaskin

Skrukork
Produktnummer: 2299945 

FlipTop
Produktnummer: 2299944 

Gjenbrukbare 
sportsflasker
uten BPA

Bestill via vår nettbutikk: 
www.shop.waterlogic.no, 
ring oss på 23 34 40 00 
eller send e-post til 
kundeservice@
waterlogic.no

Sportsflaske 
Waterlogic 
Hendig sportsflaske til å ha på 
kontoret eller ta med på trening
Hvit/gjennomsiktig plast av god 
kvalitet med felt til påskrivning 
av navn.

Produktnummer: 2299908 
Sportflaske Waterlogic 0,3 l  

Produktnummer: 2299909 
Sportflaske Waterlogic 0,5 l

Produktnummer: 2299922 
Sportflaske Waterlogic 0,75 l  

Størrelser: 0.3 ltr. 0.5 ltr. og 0.75 ltr.

Materiale: industristandard 
mat-bruk godkjente materialer 
og er uten BPA og fullt BSEN71 
sertifisert.

Antall: 1

Type: Kalde drikker

Egenskaper: Tåler vask i 
oppvaskmaskin, kan resirkuleres 
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Karafler og tilbehør
Få best mulig utbytte av din vanndispenser 
på arbeidsplassen med våre nøye utvalgte 
tilleggsprodukter.

Slim Line Karaffel 1 ltr. 
med kjøling  
En karaffel som holder vann kaldt i 
opptil 4 timer. Ideell for venterom, så 
vel som for hotell, resepsjonsområder 
og konferanserom. En karaffel som ikke 
bare er vakker, men også funksjonell.  

Produktnummer: 2299946 

Størrelse: 1 ltr.

Materiale: Glass | 18/10 rustfritt stål

Antall: 1

Type: Kalde drikker

Egenskaper: Karaffel utstyrt med 
kjølestasjon i rustfritt stål.  

200 ml Glass, 6 stk 
Sett med drikkeglass av god 
kvalitet

Produktnummer: 2299951 

Størrelse: 200 ml 

Materiale: Glass

Antall: 6

Type: Varme og kalde drikker

Egenskaper: Nedbrytbare, 
komposterbare, gjenbrukbare

Smart karaffel 1 ltr. 
En smart og moderne 
glasskaraffel.  

Produktnummer: 2299947 

Størrelse: 1 ltr 

Materiale: Glass

Antall: 1

Type: Kalde drikker

Egenskaper: Passer i enhver 
kjøleskapsdør, kan vaskes i 
oppvaskmaskin

Brett for glass
Smart og ekslusivt 
serveringsbrett som er perfekt 
til profesjonell bruk. Det har 
en elegant ytre som hever 
serveringsopplevelsen av rent 
drikkevann til dine ansatte, 
kunder og gjester. 

Produktnummer: 2299949 

Størrelse: 29 cm diameter 

Materiale: 18/8 rustfritt stål

Antall: 1

Type: Serveringsbrett

Egenskaper: Enkelt å rengjøre

Bestill via vår nettbutikk: 
www.shop.waterlogic.no, 
ring oss på 23 34 40 00 
eller send e-post til 
kundeservice@
waterlogic.no
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Desinfeksjonsmiddel 
for dispensere
Desinfiser og rengjør utvendige overflater på vanndispenseren din  
mellom planlagt vedlikeholdsservice, slik at du beholder din maskin  
fri for bakterier - og i god stand. 

Waterlogic-dispensere inneholder overlegen teknologi på filtrering, rensing og antimikrobe-beskyttelse, 
inkludert Firewall® og BioCote® på flere modeller: Slik sikrer vi at du kan nyte best mulig vann. Som en 
ekstra beskyttelse desinfiserer serviceteknikerne våre dispenseren din under planlagte servicebesøk. 
Likevel er det enkelt å spre bakterier fra forkjølelse eller andre typer sykdommer som smitter fra person-til-
person, gjennom kontakt med dispenseren. Desinfiseringsproduktene våre har ingredienser for rengjøring 
av vanndispenserne våre, uten å skade ytre overflater eller BioCote®-belegget som dekker mange av våre 
dispensere. Brukes regelmessig som del av dine rengjøringsrutiner, slik at mikrobene holdes i sjakk.

Desinfiserings-spray
Et kraftig, men likevel 
skånsomt og langtidsvirkende 
desinfeksjonsmiddel som 
fortsetter å virke i 24 timer etter 
påføring. Denne ikke-farlige, 
ikke-brennbare og miljøvennlige 
desinfiseringssprayen inneholder 
Byotrol. Byotrol dreper bakterier 
og mikrober, og bekjemper 
effektivt bakterier, sopp og 
virus (inkludert H1N1 og MRSA). 
Desinfeksjonsmiddelet er også 
flott for andre overflater som  
pulter og kjøkkenbenker.

Volum: 150ml

Aktiv ingrediens: Byotrol

Antall: 1

Dreper 99.99% 
av bakterier og virus,
og beskytter overflater
i 24 timer

Spray som er enkel 
i bruk
Unødvendig å 
tørke over

La tørke

Bruk hver dag

Bestill via vår nettbutikk: www.shop.waterlogic.no, ring oss på   
23 34 40 00 eller send e-post til kundeservice@waterlogic.no

Antibac - 
desinfiserende 
våtservietter 75% 
(boks 70 stk)
Desinfiserende våtservietter som 
spesielt egner seg til overflater 
i næringsmiddelindustrien 
og helsesektoren. Overflater 
skal være fuktige i 1 minutt for 
maksimal effekt, etterlater ingen 
rester på overflatene  

Produktnummer: 2299931 

Ingredienser: Etanol, isopropanol, 
n-propanol, deionisert vann  

Type: Desinfiserende 
våtservietter

Antall: Boks med 70 våtservietter 

Egenskaper: Alkoholløsningen 
tilfredsstiller EN 1276 -og EN 
1650 kravene. 

Desinfeksjonsservietter
Anvender samme aktive   
ingrediens som   
desinfeksjonsspray: Våre   
praktiske, brukervennlige 
våtservietter, desinfiserer 
vanndispenseren på et øyeblikk.

Volum: 100 servietter

Aktiv ingrediens: Byotrol

Antall: 1
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Intermezzo Fiore
Fiore er en raffinert Intermezzo-
kaffe med smak av nøtter, 
kardemomme og med en subtil, 
behagelig syrlighet. Kaffen er 
en blanding av kaffebønner fra 
ulike kaffedistrikter i Brasil.  

Intermezzo Montagna
Montagna er en fyldig Intermezzo-
kaffe med smak av mørk sjokolade, 
røde bær og ristede nøtter, som gir 
en lang og rund ettersmak. Kaffen 
er en blanding fra Colombia, Peru 
og Honduras.    

Intermezzo Gusto
Gusto er en distingvert 
Intermezzo-kaffe med smak av 
hasselnøtt og nougat. Kaffen har 
dempet syre og er en blanding av 
kaffe fra kaffedistrikter i Brasil, 
Etiopia og India.  

Intermezzo Venezia
Venezia er en godt balansert 
Intermezzo-kaffe med hint av lys 
sjokolade, sitrus og med en mild 
ettersmak av bergamott. Kaffen 
er en blanding av kaffe fra Etiopia, 
Nicaragua, Guatemala og Honduras. 

Intermezzo Bologna
Bologna er en kraftfull og 
energisk mørkbrent Intermezzo-
kaffe (espresso) med smak av 
brunt sukker, dadler og røde 
bær. Kaffen er en blanding av 
kaffe fra kaffedistrikter i Bolivia, 
Mexico og Peru. 

Produktnummer: 2222604

Størrelse: 1 kg

Brenningsgrad: Mørkbrent 
(espresso)

Sertifiseringer: Fairtrade og  
EUs økologimerke 

Antall: 6

Typer: Hele bønner

Karakter: Røde bær

Hele bønner 
Produktnummer: 2222602  

Filtermalt 
Produktnummer: 2222622 

Størrelse: 1 kg

Brenningsgrad: Medium brent 

Sertifiseringer: UTZ 

Antall: 6

Typer: Hele bønner og filtermalt

Karakter: Nøtter

Hele bønner 
Produktnummer: 2222603  

Filtermalt 
Produktnummer: 2222623  

Størrelse: 1 kg

Brenningsgrad: Mørkbrent 

Sertifiseringer: UTZ 

Antall: 6

Typer: Hele bønner og filtermalt

Karakter: Mørk sjokolade

Hele bønner 
Produktnummer: 2222601  

Filtermalt 
Produktnummer: 2222621  

Størrelse: 1 kg

Brenningsgrad: Lysbrent 

Sertifiseringer: Fairtrade 

Antall: 6

Typer: Hele bønner og filtermalt

Karakter: Fruktig

Hele bønner 
Produktnummer: 2222600  

Filtermalt 
Produktnummer: 2222620  

Størrelse: 1 kg

Brenningsgrad: Medium 
brent 

Antall: 6

Typer: Hele bønner og 
filtermalt

Karakter: Nougat

Intermezzo er italiensk håndverk 
utviklet sammen med nordiske 
baristaer, for å skape en kvalitetskaffe, 
som er perfekt for norske ganer.  

Kaffe som smaker godt, men som i tillegg er etisk og 
økologisk fremstilt.  

Har du smakt 
Intermezzo?

Bestill via 
vår nettbutikk: 
www.shop.waterlogic.no, 
ring oss på 23 34 40 00 
eller send e-post til 
kundeservice@waterlogic.no
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Better thinking, better water,  
better for you, better for the planet.

Hos Waterlogic starter alt med hvordan vi tenker vann: 
Bak hver dråpe vann fra en Waterlogic vannautomat, ligger 
mange års kunnskap, innovasjon og erfaring. Slik kan 
vi levere forfriskende og rent drikkevann på den mest 
bærekraftige måten. Vi designer, produserer, distribuerer, 
installerer og har service på våre egne vanndispensere. 
Derfor kan du nyte enestående produktkvalitet, inklusiv 
et godt utvalg av forbruksvarer og tilbehør, samt en 
serviceinnstilt totaltjeneste. Kontakt oss i dag for å lære 
mer om Waterlogic, og finn ut hvilken løsning som 
er den riktige for deg og din bedrift.

Ring 23 34 40 00 
Epost: kundeservice@waterlogic.no
Besøk vår nettside www.waterlogic.no
Besøk vår nettbutikk www.shop.waterlogic.no

NOR2426-06/02/20

Waterlogic Trollåsen (Hovedkontor) 
Trollåsveien 34-36 
1414 Trollåsen

Waterlogic Bergen 
Liamyrene 6 
5132 Nyborg

Waterlogic Oslo 
Karihaugveien 102 
1086 Oslo

Waterlogic Trondheim 
Kvenildmyra 6 
7093 Tiller

Waterlogic Stavanger 
Moseidveien 1 
4033 Stavanger

Waterlogic Haugesund 
Noreveien 12 C 
5542 Karmsund


