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Kolsyra i matlagning

Din nya

vattenguide

Hitta en vattenautomat
som passar dina behov.

Vi tror på produkter som
är byggda med lika delar
passion och eftertanke
och vi tror på en utveckling som går hand i hand
med kundens krav och
önskemål. Vi tror också
att man lyckas genom att
lyssna och lära och vårt
emblem befäster
det som vi tror på.
Mattias Källemyr

EN MÄRKNING FÖR KVALITET
ESCOWAS VÄRDEN SAMMANFATTAT I ETT EMBLEM
För att kommunicera vår värdegrund till våra kunder och partners har
vi under en tid jobbat med en idé om att ha en grafisk symbol som
tydliggör våra styrkor och huvudsakliga värdegrund.
Det har resulterat i ovan emblem som vi tänker ska synas på
brevpapper, i mailfoten, hemsida och liknande. Med eller utan
tillhörande utmärkelser och ackrediteringar.

EN MÄRKNING FÖR KVALITET
Jag kommer i nästa steg att göra i ordning en brevmall och en
symbol för websidan och mailfot och förhoppningen är att vi
snarast kan börja användasymbolen i all vår kommunikation utåt.
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Vatten är vårt viktigaste livsmedel
Ditt och mitt dricksvatten är klassat som livsmedel
och det är dessutom, utan undantag, vårt viktigaste
livsmedel. Vi är helt beroende av att konstant kunna få i
oss ett rent och hälsosamt vatten i tillräcklig mängd för
att fungera och må bra.
I allmänhet är de flesta av oss bra på att få i oss rätt
mängd vatten, i synnerhet när vi tillbringar tid i hemmet.
Vi köper med oss vatten från vår matvarubutik, kanske
använder vi en SodaStream eller dricker vanligt kranvatten. En stor del av vattnet
som vi behöver få i oss får vi också genom vårt matintag. Men hur säkerställer vi
att vi får i oss rätt mängd vatten när vi mest behöver det, nämligen när vi arbetar?
Under vår arbetsdag förväntas vi prestera som bäst och ofta ställs höga krav från
arbetsgivaren att vi ska vara på ”topp”. Forskning visar på en rad negativa konsekvenser som uppstår när vi inte får i oss tillräckligt med vätska under arbetsdagen
och därmed riskerar vi både hälsan samt förmågan att prestera på topp.

” U n d e r vår arbets dag förvä n t a s v i p rest era som b ä st ”
Vårt svar på denna fråga är enkel – utrusta Sveriges alla arbetsplatser med
en vattenautomat och ställ höga krav kvalitet, hållbarhet och prestanda för
miljöns skull. Om vi lyckas med denna vision så ger vi bättre möjligheter för den
anställde att dricka den viktiga mängd vatten som vi behöver. Följden blir att vi
mår bättre och kan prestera under hela arbetsdagen. Vattenautomaten ska bli en
lika viktig och naturlig del av en arbetsplats som en dator eller kontorsstol.
Vi på Escowa utvecklar, producerar och lagerhåller världens bästa vattenautomater som finns att tillgå. Våra maskiner är konstruerade för hållbarhet över
mycket lång tid. Under livstiden producerar våra automater rätt vatten temperatur i glaset (7 grader) samt tillför en kolsyrenivå som är värt namnet. Detta
är egenskaper som krävs för att människan kommer att nyttja vattenautomaten
tillräckligt ofta och därmed se den som en tillgång och inte en kostnad. En produkt
av låg kvalitet blir bara en kostnad och tillför alltså inget värde över tid.
Mattias Källemyr - VD Escowa AB
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Nordens vattenleverantör sedan 1986

När Escowa startade för trettio år sedan var det en
källaraktivitet med starka viljor och en vision om att göra
skillnad på en marknad som bokstavligt talat törstade
efter ett segment som inte ännu hade tagit fart.
Vi håller ännu fast vid visionen att vara Sveriges största
vattenleverantör och enligt Zenith (2013) har vi sedan
länge fått utdelning för vårt mödosamma arbete.
Våra duktiga återförsäljare bekräftar dagligen kvaliteten
i våra vattenmaskiner samt vår höga servicegrad.

Certifikat som gör våra avsikter tydliga
När vi 2009 mottog DI’s Gasell-utmärkelse blev vi
positivt överraskade, men också överväldigade över
att ha fått affärslivets förtroende. Med Soliditet’s
AAA-diplom kan vi för sjätte året i rad uppriktigt säga
att vi tillhör den promille av Sveriges företag som är
mest uppskattat och tryggt att göra affärer med.
- Tack vare A3cert och Swedac’s ISO-certifieringar
står vi också för att utveckla och producera våra
produkter utifrån ett hållbart miljöperspektiv. Med
vårt samarbete med bl.a. Plan Sverige och Bröstcancerfonden befäster vi vår ambition att tillföra något i
världen utanför. En enkel gärning från oss som betyder
så mycket för dem.
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Unika testresultat för Firewall™ öppnar
dörrarna för svenska vårdsektorn
Sist men inte minst har vi erhållit ett unikt certifikat.
Det första i sitt slag som vi känner till i Sverige - utfärdat
av ett fristående laboratorium som erkänner en av våra
teknologier för eliminering av bakterier i dricksvatten.
I praktiken innebär det att vattenautomater med
Firewall™ utan problem kan ställas ut i miljöer med
extremt höga krav på vattensäkerhet.
Sjukhus, akutmottagningar, vårdcentraler etc kan nu
erbjuda sina gäster och patienter dricksvatten som
till 99,9999 % är reducerat från heterotrofa och
patogenerna bakterier (bl.a. Shewanella putrefaciens, Pseudomonas aeruginosa och Legionella
pneumophila).
Vill du veta mer om oss och våra produkter är du
välkommer att besöka oss på internet.
Klicka in på vår hemsida och läs mer. www.escowa.se

VI FIRAR 30 ÅR SOM LEVERANTÖR
AV HÖGKLASSIG UTRUSNING FÖR
KONTOR OCH RESTAURANG.
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NORDISKT VATTEN
Vatten med en central roll
Här i Norden har vi den stora ynnesten att få bo i ett landskap där
vatten alltid har spelat och fortfarande spelar en central roll i våra
liv. Ingen av oss på våra breddgrader har särskilt långt till storslagna
naturupplevelser som innefattar vatten i någon form.
Vårt fjällandskap och de stora insjöarna bidrar till vårt dricksvatten
och håller generellt mycket hög kvalitet. Vattnet som kommer
genom vattenledningen har bearbetats av moder jord under
tusentals år innan de når oss hemma eller på kontoret.
En förädlingsprocess för smakens skull
Med våra vattenkylare förädlar vi vattnet som kommer genom
vattenledningen genom varsam filtrering och kylning. Vi tillsätter
bubblor i form av kolsyra och vi kan slutligen smaksätta vattnet med
naturliga aromer för att ge en fräsch och spännande upplevelse till
glaset vi har framför oss. Vi gör det för smakens skull, för bara det
bästa är gott nog.
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FRISTÅENDE
VATTENAUTOMATER

M O D E R N A

K L A S S I K E R

DET ÄR NÅGOT MED VÅRA VATTENAUTOMATER SOM VERKAR
ÅTERKOMMANDE I NÄSTAN ALLA BRANSCHER. ETT VISST
MÅTT AV FÖRÄNDRING ÄR POSITIVT, MEN DET ÄR OCKSÅ
VIKTIGT ATT SE TILL HELHETEN OCH SITT ARV.
VI TROR ATT DET ÄR EN DEL AV SANNINGEN TILL VARFÖR
VÅRA FRISTÅENDE VATTENAUTOMATER ÄR SÅ POPULÄRA,
DET FINNS NÅGOT FÖR ALLA: STRAMT, KLASSISKT ELLER
MODIGT.
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FLEXIBILITET
En lösning för alla
Med våra flexibla automater kan vi erbjuda en lösning för alla. Våra
väldesignade vattenautomater passar lika bra i hotellobbyn som i
kontorsmiljön. Ledordet är hållbarhet. Hållbart för miljön, hållbart
för ekonomin.
Alltid friskt vatten
Våra vattenautomater kommer utrustade med vårt effektiva
vattenreningssystem, som verkar för ett vatten fritt från lukt och
oönskad smak samt klor, rost och andra små partiklar.
Kundanpassning
På vår populära modell Triton kan vi erbjuda kundanpassning i
form av en unik front med ditt eget tryck. Fronten kan bakbelysas
med effektiv LED-belysning för extra effekt. Det ger dig ett utmärkt
tillfälle att kommunicera ert ställningstagande för en bättre miljö,
både innanför och utanför arbetsplatsen.
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COOLERS
TRITON PROWATER

PRO

DISPENSER
Triton är som klippt och skuren
SYSTEMS för det lite större kontoret,
hotellobbyn eller konferensrummet. Oavsett om man väljer en
svart eller vit Triton kommer den att smälta in i omgivningen och bli
en given samlingsplats på kontoret. Triton är byggd på våra Pro1
och Pro2 kylaggregat vilket ger en okompromissad kapacitet och
kolsyrat vatten för den som önskar (endast med Pro2 kylaggregatet).
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem....................................................Kompakt aluminiumtorrblock
Kylartyp................................................... Escowa Pro1 eller Escowa Pro2
Flödeskapacitet (Pro2).................................................... ≤150 liter/timme
Kylkapacitet (Pro2)..........................................................18-20 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro2)................................................ 230V/10A, 230W
Mått Fristående (BxHxD).......................................329 x 1363 x 450 mm
Mått Bordsmodell (BxHxD).................................... 350 x 475 x 500 mm

Svart

Vit

COOLERS
POLLUX PROWATER

PRO

DISPENSER
Pollux är en av våra mest sålda
modeller och kan fås med Pro1SYSTEMS
eller Pro2-kylare. Den gör sig lika bra på kontoret som i den lilla
hotellobbyn eller konferensenlokalen. Pollux levererar kylt och okylt
naturellt vatten samt kylt kolsyrat vatten. Pollux kan också väljas
med tillval för integrerad smaksättning med en valfri smak kopplad
till manöverpanelen. Pollux finns både som golv- och bordsmodell.
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem....................................................Kompakt aluminiumtorrblock
Kylartyp................................................... Escowa Pro1 eller Escowa Pro2
Flödeskapacitet (Pro2).................................................... ≤150 liter/timme
Kylkapacitet (Pro2)..........................................................18-20 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro2)................................................ 230V/10A, 230W
Mått Fristående (BxHxD).......................................250 x 1384 x 520 mm
Mått Bordsmodell (BxHxD).................................... 250 x 476 x 520 mm

Rostfritt/svart
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CULINA
Culina är en modern och smidig vattenautomat som följer trenden
med inbyggnadsprodukter. Den är anpassad för inbyggnad i
köksmiljö i ett standard högskåp. Tack vare utformningen med den
exklusiva fronten i kombination med en rälsupphängning blir det
en produkt som är lätt att installera, handha och serva - samtidigt
som den utstrålar exklusivitet och en känsla av något alldeles unikt.
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem............................................................. Direktverkande kylslinga
Kylartyp..........................................................................................Integrerad
FKylkapacitet....................................................................12-16 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 150W
Mått Fristående (BxHxD)......................................... 595 x 457 x 405 mm

Rostfritt/svart
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OMNI
Omni är en nätt och lättplacerad vattenkylare för receptionen
eller det lilla kontoret. Med sitt enkla handhavande och stilistiska
utförande är det en populär produkt där man får mycket
vattenkylare för pengarna. Kylaren serverar kolsyrat och naturellt
vatten, kylt eller okylt. Omni finns både som golv- och bordsmodell,
där golvmodellen har en integrerad muggdispenser.
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem............................................................. Direktverkande kylslinga
Kylartyp..........................................................................................Integrerad
Kylkapacitet......................................................................12-16 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 230W
Mått Fristående (BxHxD).......................................255 x 1218 x 455 mm
Mått Bordsmodell (BxHxD).................................... 255 x 408 x 455 mm

Svart/vit

PURUS iQ3
Purus iQ3 levereras med funktion för kylt naturellt och kylt kolsyrat
vatten. Kylaren har överösts med utmärkelser för sina egenskaper
när det kommer till drift och hygien. Vattenkylaren använder en
ozon-teknik som renar känsliga delar efter varje vattenuttag.
Smidigt och smart! Purus iQ3 har också en givare i spillbrickan som
gör det lätt att se när den är dags att tömma.
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem............................................................. Direktverkande kylslinga
Kylartyp..........................................................................................Integrerad
Kylkapacitet......................................................................12-16 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 230W
Mått Fristående (BxHxD).......................................248 x 1454 x 510 mm
Mått Bordsmodell (BxHxD).................................... 240 x 445 x 510 mm

Vit

17

www.escowa.se

COOLERS
ATLANTIS PROWATER

PRO

DISPENSER
Atlantis är en av våra mest populära
SYSTEMSprodukter för restaurangoch hotellmiljöer och passar utmärkt tillsammans med någon av
Escowas högpresterande vattenkylare. Atlantis kan fås i ett antal
standardlaminat (björk, bok, och ek) men självklart hjälper vi Dig om
Du önskar något särskilt material. Kontakta oss för mer information.
Atlantis kan också fås med integrerad smaksättning.
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Tapptorn................................................ Integrerad med mekanisk ventil
Spillbricka.........................................................................Hängande i plast*
Kylartyp.................................................... Escowa Pro 1, Pro 2 eller Pro 3
Flödeskapacitet (Pro3).................................................... ≤130 liter/timme
Kylkapacitet (Pro3)..........................................................40-45 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro3)................................................ 230V/10A, 355W
Mått Fristående (BxHxD exkl kranpelare).........510 x 1200 x 410 mm
* Som tillval kan Atlantis fås med hängande spillbricka i rostfritt stål eller
lackad plåt. Dessa tillval kan också fås med avloppsfunktion.

Svart

Vit

Björk

Bok

Ek

COOLERS
NEPTUN PROWATER

PRO

DISPENSER
Neptun är till form och funktion identisk
SYSTEMS med Atlantis men har en mer
utmanande design på kabinetten i rostfritt stål och marmorlaminat.
Den är anpassad för offentliga miljöer och gör sig lika bra i en
hotellobby som i vänthallar och vårdinrättningar. Neptun passar
precis som Atlantis och Atena XL utmärkt tillsammans med någon
av Escowas högpresterande vattenkylare.
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Tapptorn................................................ Integrerad med mekanisk ventil
Spillbricka.........................................................................Hängande i plast*
Kylartyp.................................................... Escowa Pro 1, Pro 2 eller Pro 3
Flödeskapacitet (Pro3).................................................... ≤130 liter/timme
Kylkapacitet (Pro3)..........................................................40-45 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro3)................................................ 230V/10A, 355W
Mått Fristående (BxHxD exkl kranpelare).........500 x 1200 x 420 mm

Rostfritt/marmorlaminat
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COOLERS
ORION PROWATER

PRO

DISPENSER
Orion är ett smidigt, robust SYSTEMS
och lättplacerat underskåp i lackad plåt
med sobert högblank dörr i härdat glas. Skåpet används med fördel
som fristående underskåp med valfritt tapptorn och passar in i
miljöer som ställer höga krav på utseende och funktion. Skåpet är
låsbart och rymmer en vattenkylare och kolsyreflaska. Kan utrustas
med Escowas kylare, alternativt Primo Cooler.
Vattenval...................................................Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn.................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp... Primo Cooler, Escowa ProCompact, Pro1, Pro2 eller Pro3
Flödeskapacitet (Pro3).................................................... ≤130 liter/timme
Kylkapacitet (Pro3)..........................................................40-45 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro3)................................................ 230V/10A, 355W
Mått Fristående (BxHxD exkl kranpelare)........... 450 x 980 x 480 mm

Svart/glas

COOLERS
ATENA XL PROWATER

PRO

DISPENSER
Atena XL är en trälaminerad konferenspelare
för det offentliga
SYSTEMS
rummet och anläggningar med högt ställda krav. Komplettera med
valfri kranpelare ur vårt sortiment. Atena XL kan fås i ett antal standardlaminat (björk, bok, och ek) men självklart hjälper vi dig om du
önskar något särskilt material. Kontakta oss för mer information.
Beställningsvara, levtid 6 veckor.
Vattenval...................................................Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn.................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp...............Escowa Pro 1, Pro 1XXL, Pro 2, Pro 3 eller Pro 2XXL
Flödeskapacitet (Pro2 XXL)............................................ ≤270 liter/timme
Kylkapacitet (Pro2 XXL)..................................................85-95 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro2 XXL)........................................ 230V/10A, 670W
Mått Fristående (BxHxD exkl kranpelare)........... 435 x 920 x 605 mm

Svart

Vit

Björk

Bok

Ek
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SKÖN SVALKA
Vatten är en fantastisk törstsläckare!
Med eller utan smaksättning ger vatten
oss svalka och hjälper också till att hålla
kroppen i balans och det finns många
goda skäl att ta ett extra glas vatten.
Det hjälper bland annat till med
matsmältningen och det svalkar skönt
under varma dagar och nätter. Vår hy blir
smidigare och bidrar med att transportera
näring till våra celler.
Mycket av vätskan vi behöver tillföra
kroppen får vi i oss genom maten vi äter
och andra typer av drickor. Men vatten
är det mest effektiva sättet att hålla
vätskenivån då kroppen inte behöver sålla
bort annat innehåll för att tillgodogöra sig
det väsentliga.

TONIC WATER
GÖR ESCOWAS EGEN TONIC WATER
OCH FÅ EN SMAK AV ÄKTA HISTORIA
• 7 dl vatten
• 2 g hackad Kinabark (ca 1 tsk)
• 8 g hackad Gentiana-rot (ca 4 tsk)
• 20 g citronsyra
• 15 g bankad citrongräs, hackad
• cest och saft från 1 citron
• cest och saft från 1 lime
Några skivor gurka och krossade enbär
500 gr socker
Så här gör du
Koka upp vatten, citrongräs och bark/rot och låt sjuda ner till ca 5 dl. Sila för att bli av med barkrester.
Skrubba citrusen (använd ekofrukt) och skala med cestjärn. Rör ner citronsyra, citrus och socker medans
vätskan ännu är varm. Värm ev vätskan för att lösa
sockret, men låt det inte koka. (Häll ev på lite gin i
sirapen för hållbarhetens skull)
Servering:
Servera tonicen 1+6 med iskallt kolsyrat vatten och
häll i väl kylda glas med generöst med is och t.ex. en
torr enbärstydlig gin.

www.escowa.se
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NYTÄNK
Innovation och design
Firewall är en unik teknologi med sin mångsidiga och revolutionerande vattenrening och öppnar dörrar för vatten i
miljöer som det länge varit praktiskt komplicerat att ställa
självserverande automater i.
Som första produkt i världen med kvalitetsgodkänd UVbestrålning i utloppet och en effektiv BioCote®-beläggning
i de känsliga områdena kring vattenutloppet garanteras
en vattenrening som följer de högt uppsatta kraven för
svensk vård och omsorg.
Som komplement till UV-bestrålning och BioCote-teknikerna renas inkommande vatten även med effektiva kolfilter och resultatet är ett 99,9999 % rent, friskt och kallt
vatten, fritt från föroreningar och parasiter.

Firewall - certifierad effektiv
I vårt sortiment har vi tre vattenkylare med Firewall™:
WL3 Firewall
WL4 Firewall
WL2 Firewall
Vi har låtit utföra tester hos högt meriterade laboratorium för att ytterligare styrka Firewalls egenskaper för den
tänkta marknaden. Testerna innefattar provtagningar av
kontrollerad tillväxt, för att mäta Firewalls förmåga att eliminera förekomsten av bakterier och parasiter.
Resultatet är imponerande och bekräftas av ett styrkt certifikat riktat mot sjukhus och vårdinrättningar.
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TRESTEGSSKYDD
Tre steg till trygghet
Waterlogics senare sortiment har alla ett trestegsskydd för att
säkerställa så rent och säkert vatten som möjligt - för din trygghet.
Filtrering
Först filtreras vattnet genom ett kolfilter. Detta tar bort eventuell
doft och smak utan att kompromissa med vattnets
mineralhalt och andra goda kvalitéer.
UV-strålning
Precis innan vattnet når ditt glas genomlyses det av
UV-strålar (Firewall™). Det sätter effektivt stopp för
eventuell mikrobakteriell tillväxt.
BioCote
Ytskiktet kring utloppet skyddas av en avancerad
silverbeläggning (BioCote) som är tillväxthämmande
för att slippa kontaminering från exempelvis små
nyfikna händer.
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WL3 FIREWALL
WL3 Firewall har det bästa av två världar: en stilistisk design kombinerat med Firewall™
– en överlägsen reningsteknologi baserat på UV-rening. WL3 Firewall kommer med
tre vattenalternativ: Kylt och filtrerat naturelltvatten, Kylt och filtrerat kolsyrat vatten
samt rumstempererat filtrerat naturellt vatten.
Firewall UV-teknologin eliminerar 99,9999 % av alla bakterier och säkerställer att du
får riktigt rent vatten i glaset. Tillsammans med filtrering och BioCote skapar det ett
trestegsskydd mot bakterier och mikroorganismer. WL3 Firewall finns både som golvoch bordsmodell.
Vattenval.............................................................................................. Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem...............................................................................................Direktverkande kylslinga
Kylartyp............................................................................................................................Integrerad
Kylkapacitet.........................................................................................................8-101 liter/timme
Vattenanslutning......................................................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning.............................................................................................. 230V/10A, 180W
Mått Fristående (BxHxD)........................................................................ 385 x 1290 x 465 mm
Mått Bordsmodell (BxHxD)......................................................................385 x 486 x 465 mm

Svart

1) För WL3 Firewall är mätvärdena baserat på en upptappningstemperatur vid <12°C
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KONTORSVATTEN
Din mamma jobbar inte här
På din arbetsplats är förmodligen vatten något som anses självklart.
Du hittar kranen i det överfyllda pentryt och någonstans bakom
skylten med ”din mamma jobbar inte här” och under en välanvänd
disktrasa finns ett kallvattensvred som i bästa fall ger dig ett vatten
som är svalare än du själv.
Varför vatten fortfarande är nummer ett på arbetsplatsen
Som främsta energikälla för våra celler blir vatten ett snabbt och
enkelt sätt att hålla koncentrationen på topp under hela dagen. Ett
glas kallt vatten passar utmärkt till koppen kaffe du just hämtade.
Kallt, rent och sprudlande
Med en professionellt installerad vattenautomat blir vattnet
kallare, renare och godare. Det vågar vi påstå utan hänvisning till
studier. Filtreringen sållar bort dålig smak och lukt och det kalla
och bubblande vattnet kittlar våra smaklökar och gör det enkelt att
hålla vätskenivån i schack under hela arbetsdagen.
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EN SJÄLVKLAR TRYGGHET
Med certifikat att skydda
Vi har i vårt sortiment ett antal maskiner som är avsedda att
placeras i känsliga miljöer. Med tekniker som Firewall och ozonrening renas vattnet och detaljerna kring utloppet. Detta för att
vattnet ska vara säkert att dricka.
Traditionell funktion - modern design
Waterlogics vattenautomater är unika i sin egenskap att kunna
servera ett vatten med 99,9999 % säkerhet fritt från bakterier och
parasiter.
Marknadsledande teknologier
Vår bästa teknologi mot bakterier heter Firewall och är tillsammans
med BioCote silverbeläggning och traditionell vattenfiltrering så
bra att vi har låtit certifiera metoden för bruk i svenska sjukhus och
vårdinstitutioner.
- Fråga oss om Firewall™!
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WL4 FIREWALL
WL4 Firewall är en unik produkt med en trestegs vattenrening som
består av kolfilter, UV-rening och BioCote. Det borgar för en högt
ställd vattensäkerhet vilket gör den lämplig för offentliga miljöer
som sjukvård, skolor och dagis. WL4 Firewall finns som golv- och
bordsmodell med kallt/neutralt/hett vatten och slutligen också
naturellt/kolsyrat vatten.
Vattenval............................................................Kylt stilla och Kylt kolsyrat
Kylsystem............................................................. Direktverkande kylslinga
Kylartyp..........................................................................................Integrerad
Kylkapacitet....................................................................... 8-101 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 168W
Mått Fristående (BxHxD).......................................418 x 1238 x 470 mm
Mått Bordsmodell (BxHxD).................................... 418 x 804 x 470 mm

1) För WL4 Firewall är mätvärdena baserat på en upptappningstemperatur vid <12°C

Silver/svart

WL2 FIREWALL
WL2 lever upp till Firewallstandarden med bravur! Som en av de
mindre vattenautomaterna i klassen är den mycket lättplacerad
men erbjuder ändå många av de avancerade funktionerna i WL4.
Med ett modernt diskret utseende gör den sig väl på kontoret och
i den lilla hotellobbyn, men kan också tack vare Firewall™-tekniken
stå upp för sig själv på en mottagning i en känslig miljö.
Vattenval............................................................Kylt stilla och Kylt kolsyrat
Kylsystem............................................................. Direktverkande kylslinga
Kylartyp..........................................................................................Integrerad
1
Kylkapacitet....................................................................... 8-10 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 180W
Mått Fristående (BxHxD).......................................345 x 1030 x 367 mm
1) För WL2 Firewall är mätvärdena baserat på en upptappningstemperatur vid <12°C

Silver/svart
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TITAN 1000
Titan 1000 är en robust golvbänk i rostfri plåt som är mycket lämplig
för storköksinstallationer. Det rostfria utförandet gör den enkel att
hålla ren och ger en utmärkt avlastningsyta för glas och koppar.
Det går även att montera en kaffemaskin på bänken som levereras
med dubbeldörrar med falsade handtag. Skåpet kan anpassas till
kundspecifika mått, med hjul/ben, dörrar/skjutdörrar etc. Kontakta
oss för mer information om kundanpassningar.
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem....................................... Kompakt aluminiumtorrblock 1/8hp
Kylartyp.................................Escowa Pro1, Pro2 eller Escowa Pro2 XXL
Flödeskapacitet (Pro2 XXL)............................................ ≤270 liter/timme
Kylkapacitet (Pro2 XXL)..................................................85-95 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Mått (BxHxD exkl kranpelare)..............................1000 x 900 x 650 mm

Rostfritt
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HALIA 4500
Ett smidigt och lättplacerat underskåp i lackad plåt och högblank
glasdörr med mellanskiva. Skåpet bygger på vår modell Orion
men kan i detta utförande användas som fristående underskåp
för kaffemaskin med eller utan tapptorp. Skåpet är låsbart och
rymmer en vattenkylare och kolsyreflaska. Rymmer Escowas ProCompact, Pro1- Pro2 och Pro3-kylare, samt Primo Cooler.
Vattenval...................................................Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn.................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp... Primo Cooler, Escowa ProCompact, Pro1, Pro2 eller Pro3
Flödeskapacitet (Pro3).................................................... ≤130 liter/timme
Kylkapacitet (Pro3)..........................................................40-45 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Mått (BxHxD exkl kranpelare och toppskiva)..... 450 x 940 x 467 mm

Svart/glas

HALIA 7100
Lättplacerat underskåp i lackad plåt för kombinerad montering av
kranpelare och kaffemaskin. Skåpet är anpassat för att husera de
lite större kaffemaskinerna och samtidigt ha plats för kranpelare
och glas på den medföljande bänkskivan. Bänkskivan kan fås i ett
antal olia standardlaminat (se nedan). Halia 7100 rymmer Escowas Pro1- eller Pro2-kylare för högkapacitetskylning.
Vattenval...................................................Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn.................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka................................................. Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp................................. Escowa Pro 1, Pro 1XXL, Pro 2 eller Pro 3
Flödeskapacitet (Pro3).................................................... ≤130 liter/timme
Kylkapacitet (Pro3)..........................................................40-45 liter/timme
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Mått (BxHxD exkl kranpelare)................................ 450 x 840 x 475 mm

Svart
Svart/Ek

Svart/Björk

Svart/marmorlaminat
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PRESTATIONSVATTEN
Se din arbetsdag som ett träningspass
Visst skiljer sig den fysiska ansatsen från arbetsplats till arbetsplats
men det finns en viktig likhet - vi behöver alla fylla på med vätska
under vår arbetsdag oavsett om vi jobbar på kontor eller ute på en
byggarbetsplats. Det är bara en fråga om med hur mycket.
Vattnet som försvinner ut från vår kropp påverkar oss på ett ytterst
påtagligt sätt: vi blir trötta och irriterade, vi tappar koncentrationen
och huvudvärk är många gånger en direkt följd av vätskebrist om
än i så liten form.
Se din arbetsdag som ett träningspass
Se därför din egen arbetsdag som ett träningspass där hjärnan
motionerar större delen av din vakna tid. På samma sätt som
idrottaren behöver din hjärna nytt vatten för att fungera och
kunna prestera på topp.
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KRANAR OCH
TAPPTORN

E N

O S Y N L I G

S P E L A R E

FÖR MÅNGA ANVÄNDARE ÄR DET EN VIKTIG FRÅGA ATT
KUNNA HÅLLA ARBETSYTAN REN OCH FRI FRÅN MASKINER.
NÄR VATTEN SKA VARA TILLGÄNGLIGT UTAN ATT TA PLATS ÄR
EN INBYGGNADSKYL MED TAPPTORN EN UTMÄRKT LÖSNING.
VI MÄRKER EN ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ INBYGGNADSLÖSNINGAR OCH JOBBAR KONTINUERLIGT MED ATT UTÖKA
OCH FÖRBÄTTRA VÅRT SORTIMENT FÖR DENNA OSYNLIGA
SPELARE PÅ FRAMMARSCH.
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EFFEKTIVITET
Anpassningar för högt ställda krav
I vårt utbud av tapptorn har vi sedan några år tillbaka en modell
som vi kallar för Calypso. När vi lanserade den var den helt unik
på marknaden. Inte bara hade den en modern touchpanel för
manövrering, den hade också integrerad smaksättning och
kundanpassningsbara fördefinierade upphällningsmängder.
Ökad efterfrågan
Calypso öppnade upp för en ny marknad och har idag utvecklats
till version 2 med en förbättrad touchdisplay och bättre möjligheter
för kundanpassning. Calypso2 har också fått en make over och är
idag sobert svart för att bättre matcha moderna köksinredningar.
Större marknad föder ny modell
Med en ökad efterfrågan föddes också behovet av en, till Calypso,
kompletterande modell och resultatet är vårt nya tapptorn Carnival
- en futuristisk design kombinerat med ett praktiskt handhavande.
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CALYPSO2
Calypso2 serverar kylt kolsyrat vatten och/eller kylt naturellt
vatten i två fördefinierade mängder (t.ex. glas och karaff) vilket gör
den mycket lämplig för stora restauranger och cateringmiljöer.
Calypso2 är anpassad för Pro2 XXL vattenkylare och är i och med
den kombinationen vår största anläggning för kylt kolsyrat vatten.
Calypso2 levereras med funktion för 3 integrerade smaker.*
Vattenval............................................................ Kylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek................................................................................. 34 mm
Monteringshål (medföljande mall)................................................ 50 mm
Smaksättning...........................................3 st (Integrerade med styrbox)
Krantyp............................................................................................... Elektrisk
Elanslutning.................................................................................... 230V/10A
Tapphöjd............................................................................................295 mm
Mått tapptorn (BxHxD).............................................. 92 x 436 x 273 mm

Svartlackad aluminium
* Kranen levereras med en pumpenhet som distribuerar tre olika smaker
De tre smaksättningarna integreras i touchpanelen och kan väljas från vårt
existerande utbud (se sidanpage 54 för tillbehör).

CARNIVAL
Med ett modernt formspråk och en praktisk display är Carnival
ett lämpligt val för storkök och cateringmiljöer som efterfrågar
ett tapptorn med fördefinierade mängder. Den medföljande
spillbrickan följer krankroppens konturer och ligger perfekt formad
i kranens framkant. Carnival serverar kylt naturellt, okylt naturellt
och kylt kolsyrat vatten och kan kopplas till Escowas alla kylare.
Vattenval........................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek................................................................................. 80 mm
Monteringshål (medföljande mall)................................................ 35 mm
Krantyp............................................................................................... Elektrisk
Elanslutning.................................................................................... 230V/10A
Konturformad spillbricka........................................................................... Ja
Tapphöjd............................................................................................314 mm
Mått tapptorn (BxHxD)............................................ 174 x 427 x 262 mm

Kromad mässing/kromfärgad ABS
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KOLSYRAT VATTEN
Måltidsdryck med känsla av lyx
Kolsyra är för många synonymt med bubbel, lyx och kittlande
upplevelser. De livliga bubblorna väcker barndomsminnen lika
mycket som minnen om en lyckad fest eller något annat som är värt
att fira lite extra. I vatten bär de med sig syre som frigör smakaromer
i sånt som vi äter och dricker. Det är en av anledningarna till att
kolsyrat vatten är en utmärkt måltidsdryck, såväl till vardags som
till fest.
En dryck med upphöjd funktion
På arbetsplatsen får det kolsyrade vattnet en upphöjd funktion då
det för många av oss bidrar till ökat vattenintag. Det är lättare att hålla
vätskenivån i schack med kallt kolsyrat vatten. En vattenautomat i
pentryt eller i någon av samlingsytorna blir en naturlig plats att fylla
på sin flaska eller sitt glas.
Investera i personalhälsa
Idag är det närmast ovanligt med en lunchrestaurang som inte
serverar kolsyrat vatten, och för dem som upptäckt fördelarna med
en egen kylanläggning blir det också en ekonomiskt fördelaktig
fråga som gör det enkelt att motivera investeringen.
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ALBATROSS
Albatross är vår absoluta storsäljare och är en smäcker kranpelare i
modern och utmanande design. Albatross kan fås med en- eller två
tappkranar och kranen serverar kylt kolsyrat och/eller kylt naturellt
vatten. Den passar utmärkt som inbyggnadskran till bänk eller våra
fristående skåp Atena, Titan eller Halia. Albatross kan levereras i sju
olika utföranden i en mix av hög/låg, en eller två kranar samt tre
olika färger och kan kopplas till Escowas alla kylare.
Vattenval........................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek................................................................................. 50 mm
Monteringshål (medföljande mall)................................................ 37 mm
Krantyp............................................................................................. Mekanisk
Tapphöjd låg.....................................................................................187 mm
Mått låg (BxHxD)....................................................... 137 x 350 x 190 mm
Tapphöjd hög...................................................................................306 mm
Mått hög (BxHxD)..................................................... 131 x 469 x 190 mm

Krom
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Svart

Vit

Vit
1 kran låg
1 kran hög
2 kran låg
2 kran hög

Svart

Krom

LOM LED
En populär kranpelare med en eller två tappkranar för kylt naturellt
eller okylt naturellt och kylt kolsyrat vatten. Lom gör sig mycket bra
i t.ex. inline-servering och finns i två utförande: borstat rostfritt
stål och lackad högblankt svart. Den svarta modellen (Lom LED)
har också effektfull belysning i form av en futuristiskt blå LEDstripe på toppen av tornet och det skapar en häftig atmosfär och
iögonfallande punkt som uppmuntrar till ökat vattenintag. Våra
LOM-kranar kan också utrustas med självtagningsbygel för smidig
upptappning i exempelvis inline-serveringar.
Vattenval........................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek............................................................Ingen begränsning
Fläns mot skiva.................................................................................115 mm
Monteringshål (skruvas ovanifrån)................................................ 40 mm
Krantyp............................................................................................. Mekanisk
Elanslutning (Lom LED)............................................................... 230V/10A
Tapphöjd............................................................................................227 mm
Mått (BxHxD).............................................................. 115 x 381 x 200 mm

Svart/LED

Borstat stål

CHROME
Chrome är en enkel kranpelare i polerat rostfritt stål med fjädrande
självtagnings-bygel. Det gör den lämplig för montering i till exempel
inline-servering (lunchrestaurang och/eller konferensmatsalar).
Då Chrome är en singelkran kan den konfigureras valfritt för kylt
naturellt, okylt naturellt eller kolsyrat vatten. Kombinera flera kranar
för en flexibel vattenstation.
Vattenval.......................................Kylt stilla, okylt stilla eller kylt kolsyrat
Max skivtjocklek................................................................................. 85 mm
Fläns mot skiva................................................................................... 49 mm
Monteringshål (medföljande mall)................................................ 21 mm
Krantyp............................................................................................. Mekanisk
Tapphöjd............................................................................................208 mm
Mått (BxHxD)................................................................ 69 x 307 x 152 mm

Rostfritt stål
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INTEGRERING
En lösning för hemmet och kontoret
Med vårt Primo CONCEPT öppnas dörrarna för kreativa lösningar
både för hemmet och för det stilmedvetna kontorspentryt. Primo
CONCEPT består i grunden av en ”kökskran” anpassad för vanligt
varm- och kallt vatten, i unik kombination med extra uttag för
kylt/filtrerat och kolsyrat vatten från den smidiga vattenkylaren
som ingår i samma koncept.
Njut av kylt och filtrerat kolsyrat vatten utan att göra avkall på den
vanliga kranens funktion för kallt och varmt vatten. Kylaren och
kranen kan installeras var för sig i kombination med vårt övriga
sortiment, men det är i konceptet som de visar sin riktiga styrka.
Matcha delarna till en komplett kökslösning för kontoret
I Primo CONCEPT finns också som tillval en praktisk karaff för
bordsservering. Karaffen är vald med omsorg utifrån kapacitet,
utseende och enkel rengöring. Ett tätslutande lock ”Verde” ingår.
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PICCOLO FUSION
Piccolo Fusion är formgiven utifrån att smidigt kunna komplettera
en standard kökskran. Kranen har tryckknappar med bakbelyst
LED. Piccolo Fusion serverar kylt kolsyrat och kylt naturellt vatten
och passar till alla Pro Water Coolers-aggregat. Piccolo Fusion
kan med fördel placeras vid en diskho eller monteras fristående
spillbricka för en smidig, fristående lösning.
Vattenval................................Kylt stilla eller okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek................................................................................. 50 mm
Fläns mot skiva................................................................................... 40 mm
Monteringshål (skruvas ovanifrån)................................................ 35 mm
Krantyp............................................................................................... Elektrisk
Elanslutning (Lom LED)............................................................... 230V/10A
Tapphöjd............................................................................................210 mm
Mått (BxHxD)................................................................ 40 x 326 x 174 mm

Kromat stål

PRIMO TAP
Primo TAP är något så smart som en vanlig kökskran med extra
vridfunktion för kallt naturellt och kallt kolsyrat vatten. Kranen kan
enkelt installeras i befintliga köksmiljöer och passar därför utmärkt
vid befintlig håltagning i t.ex. sten- och glasskivor där man inte kan
eller vill göra ett nytt hål för en tappkran. Primo TAP kan enkelt
användas med Primo Cooler eller något av Escowas PWC-kylare.
Vattenval....................Kylt stilla och kylt kolsyrat samt kall/varmvatten
Max skivtjocklek................................................................................. 50 mm
Fläns mot skiva................................................................................... 50 mm
Monteringshål (skruvas ovanifrån)................................................ 35 mm
Krantyp............................................................................................. Mekanisk
Elanslutning (Lom LED)............................................................... 230V/10A
Tapphöjd............................................................................................252 mm
Mått (BxHxD).............................................................. 170 x 363 x 205 mm

Kromat stål
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RESTAURANGVATTEN
En smakupplevelse som lyfter andra
Vatten kan tyckas oansenligt men har en framstående roll för alla
medvetna krögare. Ett bra bordsvatten ska lyfta alla andra smaker
och hjälpa till att hålla intrycken isär genom att rensa smakpaletten.
Vi som besökare förväntar oss ett friskt vatten utan stora egna
smaker och med hjälp av en bra anläggning kan restaurangen idag
enkelt producera sitt eget bordsvatten. Bra för miljön - bra för
ekonomin.
En växande trend
Trenden har hållt sig kvar i över tio år och fortsätter att växa. Eget
bordsvatten pekar på en medvetenhet för miljön och det finns inte
längre några argument för att mödosamt fortsätta frakta fyllda
glas- och plastflaskor när vattnet kan tappas direkt på plats.
En doldis på lyxkrogen
Våra lösningar står idag på flera finare krogar och restauranger
runt om i Norden. Magin sker bakom kökets stängda dörrar och
tryggheten för krögaren ligger i att våra maskiner levererar - dag
efter dag, till ett fast pris för anläggningen. Inga frakter. Inget
literpris - och servicen tar vi hand om.
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INBYGGNADSKYLARE
En god investering
Escowas aggregat är uppmärksammade för sin robusta konstruktion, höga kapacitet och långa livslängd. En vattenkylare från Escowa är en god investering för att säkerställa en trygg och ekonomisk
tillgång till friskt och kallt vatten.
Kompletta lösningar
Vårt breda sortiment av inbyggnadskylare täcker behovet av kallt
vatten oavsett om det ska vara kolsyrat eller naturellt, i restaurangmiljö, konferensen eller på kontoret.
Alla inbyggnadspaket innehåller kylaggregat, tryckregulator (anslutnings-kit), filterhållare, vattenfilter, anslutningsslang, fläktkåpa och
spillbricka. För aggregat som är anpassade för kolsyrat vatten medföljer även anslutningsslang och CO2-regulator till kolsyretuben.
Samtliga kylare är anpassade för inbyggnad i standardskåp.
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COOLERS
PRO1 PROWATER

PRO

DISPENSER
Pro1 är vår minsta standardkylare
och är också standardkylaren
SYSTEMS
för flera av våra fristående vattenautomater där man väljer endast
kylt vatten som alternativ. Den kommer för monterad i vissa av våra
modeller som t.ex. Triton och Pollux (endast kylt vatten). Sitt lilla
format till trots levererar den ändå imponerande 28-30 liter kylt,
filtrerat vatten per timme och är en riktig arbetshäst.
Vattenval........................................................................................... Kylt stilla
Kylsystem..............................................................................Kompakt 1/8hp
Flödeskapacitet................................................................ ≤150 liter/timme
Kylkapacitet......................................................................28-30 liter/timme
Kylmedia...............................................................................R134a 0,065kg
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 210W
Mått (BxHxD).............................................................. 232 x 288 x 293 mm
Vikt..............................................................................................................15kg

Svart

COOLERS
PRO1 XXL PROWATER

PRO

DISPENSER
En Pro1 XXL väljer man om manSYSTEMS
behöver kunna servera stora
mängder kylt naturellt vatten. Kylaren är därför lämplig för inlineserveringar med stort kapacitetsbehov. Pro1 XXL är vår största kylare som serverar endast kylt, filtrerat vatten. Pro1 XXL är lämplig
att montera under bänk men passar också i våra Big size-kabinetter som Titan 1000 och Atena XL.
Vattenval...........................................................................................Kylt stilla
Kylsystem.............................................................................Kompakt 1/5hp
Flödeskapacitet................................................................≤150 liter/timme
Kylkapacitet..................................................................... 40-45 liter/timme
Kylmedia.............................................................................. R134a 0,155kg
Vattenanslutning................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................230V/10A, 270W
Mått (BxHxD)............................................................. 289 x 590 x 240 mm
Vikt.............................................................................................................33kg

Svart
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PRIMO COOLER
Primo Cooler är ett litet och smidigt kylaggregat som är anpassat
för inbyggnadslösningar med exempelvis Primo Tap, men passar
också Escowas övriga tapptorn (ej Calypso eller Carnival). Kylaren
levererar filtrerat kylt naturellt vatten och filtrerat kylt kolsyrat
vatten. I kombination med Primo Tap drar man också slang för kallt
och varmt tappvatten för en s.k. fyrvägslösning.
Vattenval..................................................................Kylt stilla / kylt kolsyrat
Kylsystem............................................................. Direktverkande kylslinga
Kylkapacitet......................................................................12-16 liter/timme
Kylmedia................................................................................. R134a 0,04kg
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 150W
Mått (BxHxD).............................................................. 250 x 380 x 280 mm
Vikt..............................................................................................................18kg

Vit

COOLERS
PRO2 PROWATER

PRO

DISPENSER
Pro2 är vår mest såldaSYSTEMS
kylare och också den enhet som sitter förmonterad i större delen av de vattenautomater vi tillverkar. Det är
en riktig arbetshäst och med standardkonfiguration för filtrerat kylt
naturellt och filtrerat kylt kolsyrat vatten syns den bl.a. i produkterna Triton och Pollux (med val för kolsyrat vatten). Det är också
den oftast förekommande modellen för inbyggnadslösningar.
Vattenval..................................................................Kylt stilla / kylt kolsyrat
Kylsystem..............................................................................Kompakt 1/8hp
Flödeskapacitet...................................................................≤90 liter/timme
Kylkapacitet......................................................................18-20 liter/timme
Kylmedia...............................................................................R134a 0,072kg
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 230W
Mått (BxHxD).............................................................. 242 x 409 x 307 mm
Vikt..............................................................................................................26kg

Svart
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COOLERS
PRO3 PROWATER

PRO

DISPENSER
För lite större applikationer
SYSTEMSoch främst för inbyggnad har vi vår
klassiska modell Pro3 som levererar upp till 45 timliter på ett enkelt
torrblock. Det är svårsplagen kapacitet i förhållande till storlek. På
grund av sin höjd är den främst lämpad att använda tillsammans
med någon av våra Big size-kabinetter (Titan 1000 och Atena XL)
eller fristående i bänkunderskåp.
Vattenval...........................................................................................Kylt stilla
Kylsystem.............................................................................Kompakt 1/5hp
Flödeskapacitet................................................................≤150 liter/timme
Kylkapacitet..................................................................... 40-45 liter/timme
Kylmedia.............................................................................. R134a 0,170kg
Vattenanslutning................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................230V/10A, 355W
Mått (BxHxD)............................................................. 283 x 666 x 313 mm
Vikt.............................................................................................................33kg

Svart

COOLERS
PRO2 XXL PROWATER

PRO

DISPENSER
Pro2 XXL är en torrblockskylare med
muskler! Med sin unika kapaSYSTEMS
citet får den många av de betydligt större lösningarna med isbank
att verka ålderdomliga. Pro2 XXL är vår modell med högst kapacitet
och kan leverera upp till 95 timliter med filtrerat, kylt kolsyrat vatten. Flödeskapaciteten är imponerande 270 liter/timme. Pro2 XXL
är lämplig för krävande applikationer och passar bra ihop med vårt
flaggskepp bland alla tapptorn: Calypso.
Vattenval..................................................................Kylt stilla / kylt kolsyrat
Kylsystem..............................................................................Kompakt 1/3hp
Flödeskapacitet................................................................ ≤270 liter/timme
Kylkapacitet......................................................................85-95 liter/timme
Kylmedia...............................................................................R134a 0,350kg
Vattenanslutning.................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning............................................................ 230V/10A, 670W
Mått (BxHxD).............................................................. 350 x 540 x 366 mm
Vikt..............................................................................................................49kg

Svart
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VÅR GRUNDPELARE
En liten men stor kylare
Våra egenproducerade vattenkylare bygger på en
kompressor med torrblock. En mycket pålitlig och
lättinstallerad konstruktion. Kylaren kan snabbt leverera kylt vatten och kan lätt flyttas vid behov.
Kapacitet - på gott och ont
När vi anger kapacitet på våra kylare mäter vi kylkapacitet från inkommande vatten. Vi sänker temperaturen 10 grader (Delta T-10°) och mäter hur
mycket vatten - naturell och kolsyrat som flödar
med bibehållen temperatur.
Transparenta mätvärden
Denna mätmetod är transparent och 100 % uppriktig. Ibland efterfrågas nominella värden. Då
mäter vi - som många andra - pumpens kapacitet
utan att ta hänsyn till temperatur eller kvalitet på

kolsyra. Med det nominella värdet får man ofta
mätresultat som är 4-5 gånger högre än Deltavärdet, men man förlorar samtidigt kopplingen till
vattnets kvalitet och funktion.
Fråga alltid efter Delta-värden
Ett tips från oss är därför: om du jämför olika vattenkylares kapacitet, oavsett leverantör - titta då
på Delta-värdet.

Förädlat vatten, direkt ur kranen
Med våra lösningar ges möjligheten att ersätta allt flaskvatten med ett filtreratt, kylt vatten direkt ur kranen.
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TILLBEHÖR

D E T

L I L L A

E X T R A

DET ÄR ”DET LILLA EXTRA” SOM GÖR ATT DE STÖRRE PRODUKTERNA KOMMER TILL SIN RÄTT. SPILLBRICKORNA,
SMAKSÄTTNINGARNA OCH SÄKERHETSVENTILERNA ÄR VÅRA
UNIKA TILLBEHÖR SOM UPPSKATTAS AV ALLA.
VI PRODUCERAR SJÄLVA STÖRRE DELEN AV VÅRA TILLBEHÖR, VILKET GER GODA MÖJLIGHETER TILL KUNDANPASSADE LÖSNINGAR. VILL DU HA DIN LOGO PÅ NÅGON AV VÅRA
TILLBEHÖR? KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER.
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SMAKSÄTTNING TILL VÅRT VATTEN

BORDSSTÄLL FÖR TRE FLASKOR

Smaksätt ditt vatten efter eget önskemål! Passar lika
bra till kolsyrat som till naturellt vatten och en flaska
räcker länge! (ca 100 liter färdig dryck). Produkten är
tillverkad av naturliga och naturidentiska aromämnen
och innehåller varken kalorier eller socker. Finns i
smakerna: Äpple, Päron, Granatäpple, Citrus/Lime
och Svart vinbär.

Ett snyggt och informativt sätt att servera smaksatt
vatten. Med en anpassad etikett kan du informera om
ditt miljöengagemang, berätta om fördelarna med
eget vatten och skapa efterfrågan på en miljövänlig
produkt. Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett
säljande budskap i snygg förpackning.

DRYCKESBÄGARE TRANSPARENT PP

SPORTFLASKA PET

Vår dryckesbägare för kalla drycker är gjord i
transparent och återvinningsbart PP-material och
anpassade för standardbruk för kontor och catering.
Bägarna rymmer 20 cl. och är förpackade i rör om 30
x 100st. Kontakta oss för volympris.

För det medvetna kontoret har vi tagit fram en
sportflaska i PET-material. Flaskan fylls enkelt på i
någon av våra vattenlösningar, och försluts sedan
med en skruvkork alternativt sportkork. Friskt, kallt
vatten utan onödig miljöbelastning.
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BÄGARDISPENSER

MEDALJONGER FÖR FISHEYE-SKYLTAR

Löstagbara bägardispensers som är ofta efterfrågade
i ett flertal arbetsområden. Vi har nöjet att i vårt
sortiment presentera två modeller med olika
infästning. Den svarta modellen fästes med magnet
och är enkel att flytta. Den vita modellen fästes med
en monteringsbricka och är avsedd för fast montage.

Som tillval till våra Albatross-kranar finns en medaljong
för märkning av ett budskap på tappkranen.
Används för branding eller för att kommunicera
valet av naturellt/kolsyrat vatten. Medaljongen finns
i svart och kromad metall. Komplettera med en
”fisheye”-skylt som är en konvex plastkåpa som ger
en tredimensionell känsla. Vi har färdiga skyltar för
Naturellt och Kolsyrat vatten.

Svart

Vit

Svart

Krom

DISKBACKAR FÖR FLASKOR/KARAFFER

MELLANSKIVOR TILL UNDERSKÅP

För restaurang, konferensanläggningar och storkök
är det viktigt att enkelt och effektivt kunna diska
serveringskarafferna i diskbackar. Vi erbjuder
praktiska modullösningar som passar en mängd olika
storlekar på karaffer och flaskor. Backarna håller
standardmått 500 x 500 mm och kan enkelt anpassas
med olika fack för höjd/vidd.

Mellanskivorna är främst anpassade för montering
på Halia underskåp och finns i tre olika utförande;
Marmorlaminat (svart), Eklaminat och Björk-laminat.
Mellanskivorna är anpassade för att rymma en
kaffeautomat och valfri kranpelare alternativt en
kranpelare och plats för muggar och glas.

Ek

Björk

Marmorlaminat
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WATERPURIFIER SANERINGSMEDEL

DESYTOL 70 % DESINFICERINGSVÄTSKA

WaterPurifier är ett klordioxidbaserat saneringsmedel
och lämnar till skillnad för klor varken lukt eller smak.
Klordioxid är dessutom mer effektivt mot biofilm och
Psuedonomas och Legionella och kräver betydligt
mindre genomspolning vilket sparar både tid och
miljöresurser. Levereras i praktisk doseringsflaska.
Godkänd av Statens Livsmedelsverk.

Vi rekommenderar Desytol för desinficering vid
rengöring och installation. Desytol används för att
förhindra mikrobiologisk smittspridning. Desytol bör
användas för att desinficera samtliga installtionsdetaljer som har kontakt med vatten. På bilden visas
flaskan med ett praktiskt sprayhandtag som säljs som
tillbehör.

FILTER FÖR VENDINGAUTOMATER

INSTALLATIONSKIT

Everpure® är en av de vanligast förekommande
filtrena på marknaden så det är ett naturligt steg att
erbjuda dessa filter för både heta och kalla drycker.
Självklart har vi Everpures filterhållare och cartridge
att erbjuda i vårt sortiment samt teststickor för att ta
reda på vilket Everpure® ersättningsfilter som behövs
för just ditt vatten beroende på hårdhet och kvalitet.

Våra installationskit är anpassade för våra respektive
maskintyper. De förenklar installationen och minskar
risken för felleveranser. De innehåller ett komplett
paket av installationsmaterial, skyltar och delar som
behövs för en snabb och smidig installation som t.ex.
slangar, kopplingar, filterhållare och kolsyreklocka.
Observera att installationskitet innehåller olika delar
beroende på maskin- och installationstyp.
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HYDROSTOP SÄKERHETSAVSTÄNGNING

AQUASAFE SÄKERHETSAVSTÄNGNING

Alla vattenanslutna maskiner bör ha en automatisk
avstängning om olyckan skulle vara framme. Därför
rekommenderar vi användande av Hydrostop (vattensäkring). - Ett komplement som vid ev. läckage ger
en omedelbar avstängning av inkommande vatten.

AquaSafe är en automatisk sensorstyrd vattenavstängare med strömbrytning för undvikande av oönskat vattenläckage. AquaSafe är anpassad till Europeiska marknaden och är godkänd av norska SINTEF
för användning tillsammans med elektrisk apparatur
kopplad till vattenledningen.

SPILLBRICKOR I PLAST ELLER ROSTFRITT

LED-BELYST FRONT TILL TRITON

Vi har spillbrickor i både rostfritt stål och formgjuten
ABS-plast. De finns i ett flertal olika storlekar och kan
fås i både nedsänkt och ovanpåliggande utförande.
Vi har även spillbrickor för hängande montering,
samt nedfälld med avloppsfunktion (endast i rostfritt
utförande). Alla spillbrickor har löstagbart galler för
enkel rengöring.

Till vår storsäljande fristående vattenautomat Triton
kan vi erbjuda kundanpassad front med eller utan
belysning. Fronten trycks på tålig lexanplast och ger
ett fint djup och lyster. Passa på att kommunicera ett
budskap tillsammans med företagets logotyp där det
får stor synlighet. Bakbelysning är tillval och ger en
ytterligare dimension. Vi använder LED-belysning för
miljöns skull.
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”Att se det klara glaset växa
fram i en skicklig glasblåsares
händer , hitta formen , det är
magi ... om och om igen.”
Design
Carina Seth Andersson

KARAFFER
Servera ditt vatten i en snygg och praktisk glaskaraff, med eller
utan profiltryck. Vi lagerför två olika modeller av karaffer utifrån vår
erfarenhet av efterfrågan och kundbehov. Välj mellan Ypsilon och
vår mycket exklusiva karaff Estet - med eller utan kork.
För större inköp (volyminköp) för exempelvis restauranger och
konferensanläggningar är ni välkomna att kontakta oss för en
volymanpassad offert. Ypsilon är tillverkad i pressat glas medan
Estet är tillverkad av Småländska Skruf i munblåst kristall.
Estet 75cl (B x D x H).........................................................105 x 264 x 105
Estet 50cl (B x D x H)............................................................. 92 x 256 x 92
Estet kork............................................................................Munblåst kristall
Ypsilon 100cl (B x D x H)..................................................104 x 255 x 104
Ypsilon kork......................................................... Livsmedelgodkänd plast
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UPPFRISKANDE LEMONAD
PROVA VÅRT RECEPT PÅ EN EGEN
UPPFRISKANDE CITRUSLEMONAD
• 2 dl vatten
• 1 dl socker
• 1 dl färskpressad limejuice
• 2 limefrukter skurna i tunna skivor
• 1 liter kallt kolsyrat vatten
• generöst med is
Så här gör du
Koka upp vatten och socker i en kastrull. Rör så att sockret löses upp.
Ta från värmen och låt kallna. Tillsätt limejuice och limeskivor. Blanda med
kolsyrat vatten och is strax före servering. Servera lemonaden väl kyld.
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HASSELNÖTSVÅFFLOR
MED SALT KOLASÅS
VISSTE DU ATT KALLT KOLSYRAT VATTEN
GÖR VÅFFLORNA EXTRA FRASIGA
• 4 dl vetemjöl
• 0,5 tsk salt
• 0,5 tsk bakpulver
• 50 g hackade hasselnötter
• 4 dl vispgrädde
• 3 dl kolsyrat vatten
• 0,5 dl smält smör
Salt kolasås:
• 2 dl vispgrädde
• 50 g smör
• 1 dl ljust muscovadosocker
• 0,5 tsk flingsalt
Så här gör du
Börja med kolasåsen. Koka ihop grädde, smör och
muscovadosocker i en kastrull under omrörning ca 10 min.
Smula ner saltet. Blanda de torra ingredienserna till våfflorna
i en bunke, spara lite av nötterna till servering. Rör ner 2 dl
grädde, vatten och smält smör. Grädda våfflorna. Vispa resten
av grädden. Servera våfflorna med nötter, vispad grädde och
kolasås.
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ATENA XL

ATLANTIS / NEPTUN

TITAN 1000

POLLUX

TRITON

ORION

OMNI

TRITON BORD

HALIA 7100

HALIA 4500

CULINA

PURUS iQ3

WL2 FIREWALL

WL3 FIREWALL

WL4 FIREWALL
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ALBATROSS 1 HÖG

ALBATROSS 1 LÅG

CHROME

ALBATROSS 2 HÖG

ALBATROSS 2 LÅG

CALYPSO

LOM 1

LOM 2 / LOM LED

PICCOLO FUSION

CARNIVAL

PRIMO TAP

PRIMO COOLER

PRO1

PRO1 XXL

PRO COMPACT

PRO2

PRO3

PRO2 XXL
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ANTECKNINGAR
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FÖR PRODUKTINFORMATION KONTAKTA:
ESCOWA AB
MORÄNVÄGEN 9
186 40 VALLENTUNA
TEL: 08-557 731 00
www.escowa.se
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