
Ulemper
med en tradisjonell
vanndispenser

Waterlogics vanndispensere kombinerer 

avanserte tekniske løsninger i robuste og 

pålitelige maskiner som leverer det tryggeste, 

reneste og friskeste vannet:

Til tross for å være mer miljøvennlig enn en 

tradisjonell kildevannskjøler, kan utfordringen 

være begrenset vannrensing og mangelfull 

hygiene:

Begrenset rensefunksjon kan
gå ut over vannkvaliteten

Kombinert dispenseringsknapp og uttak
og ubeskyttede overflater, øker
fare for krysskontaminering

Ikke bevist beskyttelse
mot patogene virus og bakterier

Begrensede valgmuligheter

Ofte produsert i materialer av lav kvalitet 
og lite fokus på design og utseendet

Ikke sertifi sert i henhold til NSF / ANSI-
standarder for vannrensing
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Sertifi seringer

Vår patenterte Firewall®-teknologi
er garantert fri for virus og
bakterier opptil 99,9999%

Skjult uttak og BioCote®
antimikrobiell beskyttelse holder
dispenseringsområdet hygienisk rent

Firewall®-systemet har vært uavhengig
testet og vitenskapelig bevist eff ektiv
mot den menneskelige formen av COVID-19

Fem vannalternativer: kaldt, kullsyre, 
temperert, varmt og ekstra varmt.

Slitesterke materialer av høy kvalitet og
elegant, moderne uttrykk

Sertifi sert til NSF / ANSI 55 A og P231
standarder for vannrensing
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Eksisterende
vannforsyning

Renset, friskt og 
velsmakende vann

Resten av verden

www.waterlogic.com

Testet og sertifisert

Firewall technology is certifi ed by IAPMO R&T to  

NSF/ANSI 55 Class A,  NSF P231, US EPA, 

NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

*sertifi seringene kan variere mellom forskjellige modeller og produkter.

Kontakt oss

Norge

www.waterlogic.no

+47 23 34 40 00
kundeservice@waterlogic.no
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 COVID-secure rensesystem
       Den smarteste teknologien skaper det tryggeste og reneste vannet.

* Vår eksklusive avtale med BioCote® gir en beskyttelse ingen andre vanndispensere har. 

Filtre med høy ytelse fjerner forurensninger, ubehagelig smak og lukt
Våre beste karbonfi ltre fjerner skitt, klor og andre forurensninger og nøytraliserer dårlig smak og lukt fra

     vannet ditt, mens naturlige og gunstige mineraler passerer for å garantere god smak og rent, klart vann.

Firewall® renser vann opp til 99,99% virusfritt
 I motsetning til andre dispensere, renser vår patenterte UVC-teknologi Firewall vannet grundig hele veien

    gjennom til uttaket. Dette forhindrer bakterier som Legionella, Salmonella og E.coli, og virus som

        COVID-19, hepatitt og Rotavirus å komme inn i systemet, forurense drikkevannet ditt og forårsake sykdom.

BioCote® reduserer mikrober med 99,5% innen 2 timer
  Eksklusivt for Waterlogic, BioCote® innebygde antimikrobielle beskyttelse, begrenser tilstedeværelse av flere type

      virus, bakterier og mugg rundt uttaket og fi lteret, noe som reduserer potensialet for krysskontaminering og holder           

dispenseren renere i lengre. *

Berøringsfri betjening gir ekstra trygghet
   Våre berøringsfrie løsninger betyr at du ikke trenger å ta på maskinen, som igjen betyr redusert mulighet

     for å spre bakterier mellom brukerne. Fotpedaler fåes til et stort utvalg av våre Firewall-dispensere.


