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VI VÄLKOMNAR BWT TILL VÅR 
FAMILJ FÖR HORECATILLBEHÖR

Bestmax är ett enkelt, hygieniskt och mångsidigt engångs�lter 
som är särskilt utvecklat för användning i vending- och restau-
rangbranschen medan Besttaste är framtaget för att avlägsna 
partiklar samt oönskad smak och lukt. Detta säkerställer en jämn 
och stabil vattenkvalitet för vattenkylare och vendingautomater.

Filterhuvudet har en inbyggd obligatorisk backventil samt 
möjlighet att ställa in en bypass. Den valda bypass-inställningen 
beror på tilloppsvattnets hårdhet och önskemål på den slutliga 
vattenkvaliteten (används inte på Besttaste). Filtren kan bytas 
utan verktyg och monteras både horisontellt och vertikalt vilket 
kräver minimalt med utrymme i trånga utrymmen.

Vi saluför BWT’s kvalitets�lter för Horeca: Bestmax 
och Besttaste, vilka båda levereras med BWT’s prisade 
�lterhuvudsystem med backventil och bypass.
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ETT FILTERHUVUD MED EXTRA 
ALLT - TILL ALLA BWT FILTER

Filterhuvudet är kronan på verket och Escowa 
erbjuder ett inbytessystem för ditt gamla 
�lterhuvud och saluför dessutom samtliga �lter i 
BWT’s sortiment.

Besttaste, Bestmax och Bestmax Premium är 
standard lagervaror och övriga �lter och tillbehör 
kommer att �nnas i vårt beställningssortiment. 
Det gör det enkelt för dig som kund att samla 
dina inköp hos En leverantör, du sparar fraktkost-
nader och får ett enklare beställningsförfarande.

För frågor om BWT eller våra �lter för Horeca och 
vendingbranschen - kontakta vår säljavdelning: 

Jörgen Sorsa jorgen.sorsa@escowa.se eller 
Mikael Karlsson mikael.karlsson@escowa.se

BWT’s �lterhuvud är steget före och är fullpackat med 
genomtänkta lösningar. Eftersom det passar till alla 
�lter i sortimentet är det en självklar utgångspunkt.
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Byt in ditt gamla �lterhuvud mot ett nytt från 
BWT. Vårt inbytessystem ger dig möjlighet att 
byta ett gammalt �lterhuvud mot ett valfritt 
nytt från BWT’s sortiment. 

- Fråga oss om vår inbyteskampanj!

Just nu erbjuder vi fria �lterhuvuden för
alla konverteringar till ett BWT-system.

BWT levererar högkvalitativa �lter i världsklass för alla 
behov och utmaningar och vi ser uppenbara fördelar i att 
alla vendingmaskiner som är kopplade till vattenledningen 
bör ha ett �lter som optimerar vattnets egenskaper. 

Rätt �lter resulterar i bättre smakupplevelse för kunden 
och en förlängd livslängd på maskinerna vilket i sin tur ger 
färre servicebesök och mindre krångel till följd av kalkan-
samlingar etc. Det är alltså en win-win situation att lägga 
det lilla extra på ett �lter som helt och hållet valts efter 
vattnets egenskaper och placering, oavsett om det är för 
ka�e, is eller vatten.


