Byt til det vand, du allerede har.
Thoreau kombinerer postevandets enkelthed, nærhed og miljøfordele med
flaskevandets rene og gode smag, serveret med eller uden brus. Når flaskerne, som indgår i konceptet, ydermere er både stilfulde og nemme at
håndtere, så begynder det at lyde interessant. Med en fast månedspris, som
giver kontrol over udgifterne, er beslutningen let at tage. Så kan du servere
ubegrænsede mængder afkølet, rent og velsmagende vand. Fri service, installation og filterudskiftninger indgår selvfølgelig også i prisen.

Tappetårn til
restaurant

Tappetårn til
selvbetjening

Tappetårn med automatisk påfyldning

Pakken indeholder:
■■ Køleanlæg (200 liter/timen),
tempereret til 3–5 °C
■■ Aktivt kulfilter for udsøgt smag
og som renser vandet for misfarvninger, klor og bakterier
■■ Karbonator
■■ Tappetårn med to tappehaner
(med og uden kulsyre)

■■ Valgfri Thoreau flasker med tilhørende låg
■■ Tilpasset opvaskebakke for optimal rengøring
■■ Servicebesøg mindst tre gange/år
■■ Filterudskiftninger
■■ Installation
■■ Uddannelse af personale

Thoreau tilbyder en skræddersyet pakke til dig med specielle behov.
Kontakt os for yderligere information.

Bobler uden tømmermænd.
Thoreau tilbyder mere end bare vandmaskiner. Med pakken får du også
et brand, som dine gæster vil sætte pris på. Thoreau står for førsteklasses
bordvand, tappet på stedet og serveret i en udsøgt glasflaske. Selve tapningen
går meget hurtigt: 11–12 s for 75 cl. Flaskens design er unik og værdsættes
ikke kun for sin skønhed men også for, at den er tilpasset branchens standard opvaskebakker. Den har også en stor halsåbning, hvilket betyder, at
flaskerne bliver rene på såvel indersiden som på ydersiden!

Flaske i klart glas
37,5 cl og 75 cl

Flaske i mat glas
37,5 cl og 75 cl

Brudsikker
PC-flaske 75 cl

PET-flaske med
pantregistrering

Pladskrav
■■
■■
■■
■■
■■

Køleanlæg
Filterholder/filter
Gasflasker (1–2 stk.)
Tappetårn med lysskilt
Spildbakke

39x39x60 cm
20x12x60 cm
67x21 cm
61x22 cm
42x22 cm

(BxDxH)
(BxDxH)
(HxØ)
(HxB)
(BxD)

Kunden forbereder selv vandtilslutning (ballofix/stophane med et
halvtommes udvendigt gevind) og el-installation (220 volts el-udtag).

Kontakt os i dag for at få
mere at vide om, hvordan
Thoreau kan revolutionere
vandhåndteringen hos jer.

Winesellers
Besøksadresse: Nyager 5 - 2605 Brøndby
Postadresse: Nyager 5 - Postboks 851
+45 2282 3223 | info@thoreauwater.dk | thoreauwater.dk

