BWT VAND ER
VORES MISSION

VI KENDER VAND. Vores fornemmeste opgave er
at udvikle de bedste produkter og ydelser inden
for vandbehandling, uanset anvendelsesområde.
Kunsten er, at levere vand uden kompromis.
Det betyder også, at vi ikke bare kender
vandautomaten. Vi kender også til teknologien
bag: vandfiltrering. Om behovet er sundt, sikkert
og hygiejnisk vand eller optimeret smag og aroma
gennem innovative filtre, er én ting sikkert. Vand er
vores mission. Vi sørger for at levere vand af højeste
kvalitet, præcis hvor der er brug for det. Derfor kan
vi med stolthed kalde os for vandeksperter.

Servér kun det bedste vand
for dine ansatte, kunder
og besøgende.

Vand smager
bare bedre,

når kvalitet og service
går hånd i hånd
Allround service

Allround service

BWT EKSPERTISE

BWT KVALITET

Levering, opsætning
og opstart.
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Landsdækkende service
med egne BWT teknikere.
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Høj service, inkl. filterog CO2-flaskeudskiftning.

BWT vandfilter
fjerner bakterier og
reducerer pesticider.

UF

UV desinfektion for
sikkerhed og hygiejne
i vandautomaten.

UV

Kompromisløs hygiejne
gennem desinfektion, rengøring
og service to gange årligt.
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DET BEDSTE DRIKKEVAND

UNIK TEKNOLOGI TILFØJER MAGNESIUM
TIL VANDET
Vores revolutionerende magnesium teknologi er patenteret og anses
som en milepæl inden for vandfiltrering. Magnesium filtret tilføjer
magnesium mineralet til drikkevandet, hvilket optimerer smag og
aroma. Gennem 5 filtreringstrin forvandles drikkevandet i automaten
til velsmagende magnesium mineralvand.
Da magnesium er smagsgivende, kommer mineralet ikke kun de kolde
drikke til gode. Man vil også opleve at smag og aroma i de varme
drikke optimeres væsentligt. Magnesium skaber en naturlig balance i
drikkevandet og efterlader det blødt og velsmagende døgnet rundt.

Magnesium Mineraliseret BWT vand
- til hverdagens stunder.

CO ²

BWT Filterkande
BWT filterkande forvandler
vandet fra hanen til forfriskende
magnesium mineralvand. Filtret
tilføjer smag og fjerner skadelige
stoffer. Indeholder udskifteligt filter.

AQA drink til vandhaner
Filtret kobles direkte til vandhanen.
Vi anbefaler brugen af 3-i-1
vandhane, så man frit kan vælge
mellem varmt vand, filtreret- og
ikke-filtreret koldt vand.

AQA drink vandautomat
bordmodel
Vandautomaten kan levere både
tempereret vand, koldt vand, varmt
vand og brusende vand.
Fås i flere modeller.

FOR ENHVER SMAG OG SITUATION
Du kan få glæde af AQA drink mange steder:
• Kontormiljøet
• Produktions- og værkstedsområder
• Fællesområder på universiteter, skoler og offentlige institutioner
• Venteværelset hos lægen, tandlægen eller på hospitaler
• Fitness og træningsmiljøer
• Fællesområder på hoteller og konferencecentre
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AQA drink vandautomat
gulvmodel

AQA drink vandbar

Vandautomat inklusiv stander.
Kan levere koldt, varmt eller
brusende vand. Valget er dit.

Vandfilter inklusiv hane og køler
monteres på bar/bord. Vælg op
til to vandvarianter. Fås i flere
størrelser med forskellig kapacitet.

AQA drink vandbar
Vandfilter inklusiv elektrisk hane
og køler monteres på bar/bord.
Vælg mellem tre forskellige vandvarianter. Fås i flere størrelser med
forskellig kapacitet.

Uanset om pladsen er trang eller arealet stort. Uanset om man er til tempereret,
koldt, brusende eller varmt vand. Vores AQA drink systemer kan tilpasses til ethvert
behov.
Adgang til forfriskende drikkevand er afgørende. Det giver dine ansatte mere energi og du
tilbyder dine kunder og besøgende vand af højeste kvalitet. Med AQA drink vandautomat er der
altid direkte adgang til ubegrænsede mængder af rent og filtreret BWT vand.
Du kan frit vælge mellem forskellige vandfiltre - fra ekstra magnesium i vandet for optimeret
smag og aroma til hygiejnisk vand uden bakterier og reducering af pesticider.
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INGEN BEKYMRINGER MED BWT SERVICE
Med BWT vand er din arbejdsplads og omgivelser i trygge hænder.
Vi har branchens største landsdækkende serviceorganisation med
egne BWT serviceteknikere. Vi værner om personlig rådgivning og
kundetilfredshed. Med vores mange års erfaring og kompetente
fagfolk inden for vandbehandling, er vi ikke bare endnu en leverandør
af vandautomater - vi kender til vand.
Uanset hvilken løsning du vælger, leverer vi hele pakken: levering,
opsætning, opstart og løbende service samt filterskift. Vores service
indeholder hygiejnerens to gange årligt, arbejdstid og reservedele.

BLIV KONTAKTET AF EN
BWT KONSULENT

Vi sammensætter en komplet løsning
efter jeres behov og ønsker.
Det er helt gratis og uforpligtende.

KONTAKT:
BWT Danmark
+45 43 600 500
bwt@bwt.dk

FOR YOU AND PLANET BLUE.

