VAND ER BARE VAND
MEN DET ER NÆST-VIGTIGST LIGE
EFTER AT TRÆKKE VEJRET

VI KAN SPARE DIG FOR AT
BELASTE MILJØET UNØDIGT

Vand fra vandkølere er en miljømæssig og
økonomisk bæredygtig måde at sikre nem
adgang til iskoldt, lækkert og filtreret vand
på arbejdspladsen, så selvom vand bare er

vand, kan du med en vandkøler fra
YellowBeard gøre en forskel for miljøet, din
virksomhed og dine medarbejdere.

VORES VANDLØSNINGER KAN REDUCERE
CO2-UDLEDNINGEN MED 44,9% IFT. BRUG
AF VANDBEHOLDERE OG HELE 81,4% IFT.
KILDEVAND PÅ FLASKE.

VANDKØLER
fra ca. 12 g CO² /L uden brus**
til ca. 19 g CO² / L med brus**

KØLET VAND I DUNKE

FLASKEVAND

ca. 48 g CO² /L*

fra ca. 110 g CO² /L*
til ca. 190 g CO² /L***

*Source: Goettingen University analysis 2013 ** Comparison values of
 other water dispensers / water filters
*** Source: European Federation of Bottled Water EFBW, "Bottled Water Achieving a Sustainable Life Cycle", 2011

g CO2 /L

VI KAN GØRE DET ISKOLDT
OG LAVE BOBLER I

På de fleste arbejdspladser er man
afhængig af flaskevand eller dispensere.
Men selvom vand bare er vand, er der stor
forskel på dispensere, både når det gælder
hygiejne, miljø og brugeroplevelse. Hos
YellowBeard forhandler vi udlukkende
gennemtestede vandkølere af højeste
kvalitet.

Vores vandkølere kan levere iskoldt vand
med og uden bobler. Vores kølere kommer
med et aktivt kulfilter og en ultrafiltreringsmembran. Filtret mindsker indholdet af
pesticider, fjerner mikroplast og bakterier,
og er din garanti for hygiejnisk og sikkert
vand, som smager mindst lige så godt som
vand på flaske.

VI ER VIRKELIG GODE TIL AT
GØRE DET TIL NOGET SÆRLIGT

VI KAN OGSÅ SÆTTE EKSTRA
SMAG PÅ VANDET

Alle ved hvor vigtigt vand er for kroppen og
for helbredet. Og vand med smag er en
særdeles god løsning til at få væske på en
mere velsmagende og varieret måde.

Smag er mere end smag, det er også en
følelse. Med de fantastiske sirupper fra
franske 1883 kan vi ikke alene sætte ekstra
smag på vandet, men også tilbyde en
fuldendt og sanselig smagsoplevelse.

Elderflower 6112

Passion Fruit 4791

Strawberry 4385

Mixed Berries 4390

MARKEDETS BEDSTE VANDANLÆG
TIL KONTORBRUG
T2 anlæg med Core+ er intet mindre end
markedets bedste vandanlæg til kontorbrug.
80L vand i timen, 2 diskrete ventilatorer der
skubber luft ud af soklen af skabet og suger
frisk luft ind under døren. Det lyder kedeligt,
men det betyder, at anlægget også virker,
når der er mest brug for det, nemlig om
sommeren, hvor der let kan blive over 40
grader inde i et underskab, hvor
køleanlægget står.
Anlæggets teknologi gør også, at vandet
køles ned uden det kommer i kontakt med
bakterier. Vi kalder det ’dry chill’ og det har

taget 20 år at udvikle teknologien. Helt
enkelt betyder ’dry chill’, at der ikke er nogen
luft inde i systemet, men at vandet køles af
en kølespiral, som er inde i en stor lufttæt
aluminiumsblok.
T2 anlægget består udelukkende af dele fra
Europa og selve anlægget håndbygges i
England. Alle dele er testet på et tryk på 12
bar, hvilket understreger den høje kvalitet.

VI TILBYDER DEN MEST
KOMPLETTE SERVICEAFTALE

•

Årlig rensning og desinficering

•

Online temperaturovervågning

•

Filterskift (4.000L - 10.000L)

•

Arbejdsløn

•

Vandfilter med kulfilter

•

Kørsel

•

Online overvågning af vandforbrug
samt leakdetection

•

Alle nødvendige reservedele

YELLOWBEARD.COM

