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En ren glädjekälla
Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller 
ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som 
avgör.
  Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent
vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet
till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.
  Gå in på aquaexpert.se för att läsa mer och hitta din
egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.
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Dricksvattenkylare
Kalix

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Aqua Expert AB´s dricksvattenkylare ger er rent, gott, hälsosamt 
och kallt vatten direkt från din kommunala vattenledning.

De flesta av oss dricker för lite vatten för att må riktigt bra. 
Det hjälper inte att dricka mycket kaffe eller te då dessa 
drycker är vätskedrivande. För att undvika trötthet, huvud-
värk och koncentrationssvårigheter bör vi dricka mycket 
vatten. Är vattnet kallt så blir det godare. Kalix både renar 
och kyler vattnet vilket gör att kylaren kommer att utnyttjas 
av personalen. Det som krävs för att installera kylaren är att 
du har tillgång till en befintlig vattenledning och tillgång 
till ström. Enklare kan det inte bli! För att garantera absolut 
rent vatten rekommenderar vi ett byte av filter per år. 

(Max förbrukning innan filterbyte är 4 m3 vatten).

Trött på jobbet? Drick vatten!Fluoridfilter

Produktegenskaper
•   Är enkla att installera

•   Är miljövänliga

•   Ger alltid färskt vatten

•   Är din egen vattenkälla

•   Ger billigt ”källvatten” (10-15 öre/liter)

•   Har praktisk mugghållare

•   Tryckreducerare till 3 bar ingår

•   Flödesstoppare som bryter vid läckage ingår

Typ Höjd
mm

Djup
mm

Bredd
mm

Röranslutning
mm

Kalix 1120 400 320 15

Max arbetstryck: 4 bar. Max temperatur: 40°C. 230 V jordat.
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