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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 fina 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.





På Escowa har vi vårt eget snickeri! Det är inte 
mycket som slår doften av färskt sågspån, och 
vi är såklart stolta över att ha en alldeles egen 
träproduktion lokalt här i Sverige. Snickeriet har 
varit i bruk sedan 1993 och alldeles nyligen har 
vi investerat i en ny såg, som är själva hjärtat i 
verksamheten.

Snickeriet har idag vuxit till att bli en pålitlig 
nationell partner i vendingbranschen. I tillägg 
till sågen har vi lackeringsverkstad och självklart 
också alla verktyg som behövs för att göra kanter, 
lister, sammanfogningar, limning och putsning. 
Vi ser till att din möbel lämnar vår verkstad i 
absolut toppskick!

Stort materialurval
Vi jobbar med en av världens största leverantörer 
av laminat och vi lagerhåller själva våra standard-
laminat. Självklart tar vi hem andra laminat 
på förfrågan. Vi har allt från ödmjuka nordiska 
träslag till kaxiga starka färger. Retroflört med 
klassiska Virrvarr och avant garde med laminat 
i durkslagsimitation. Fråga oss om laminat så 
hjälper vi till med varuprover!

I snickeriet tillverkar vi primärt underskåp till våra 
vattenkylare men vi kan göra så mycket mer! Vi 
har en omfattande produktion av underskåp för 
kaffe- och vendingmaskiner. Vi tillverkar kontors-
inredning, butiks- och displaymöbler, mässin-
redning, showroom och konferensförvaring.

Inredning som tillverkas för att lösa problem
Vi har idag redan ett antal modeller som är 
konstruerade för att lösa ett problem. Vi har 
extra grunda underskåp som är gjorda utifrån 
att ta så lite platsdjup som möjligt i korridorer 
och passager. Vi har skåp som är tillverkade för 
att, med durkslagslaminat, passa in i en lageryta 
men har visat sig bli mycket uppskattad även i 
kontoret som vill sticka ut hakan.

Vi gör möbler där flexibiliteten står i fokus, t.ex. 
där ett kylaggregat ska kunna placeras fritt och 
därmed ha anpassad ventilation. Vi ser till säker-
heten och kan leverera olika sorters lösningar 
för lås och petskydd. Inget är omöjligt, bara olika 
utmanande. Hör av dig så pratar vi om det!

PRODUKTION I VÅRT EGET SNICKERI





Vi är kranmärkta!
Vi tar ställning för en bättre miljö

och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokal-
producerat kranvatten i stället för förpackat vatten.

Inga förpackningar betyder inget avfall,
inga transporter och inga utsläpp.

Kranmärkt är en nationell
hållbarhetsmärkning för verksamheter som

väljer kranvatten istället för förpackat vatten.
Läs mer: kranmarkt.se



Ingen kan möjligen ha missat miljödiskussionerna som 
sker på ett flertal plan och i ännu fler forum. Vi har idag 
så många plattformar och kanaler för dessa diskussioner 
att vi formligen översköljs i budskapen och alla dess anti-
teser. Dock kräver det inte mycket för att förstå att man som 
individ har lätt att påverka, om än i blygsam utsträckning. 
Alla kan göra något!

På Escowa väljer vi att Kranmärka oss och uppmuntrar 
kunder och bransch-kollegor att göra samma sak. Köp färre engångsflaskor i plast! 
Använd i stället en energisnål vattenkylare för att kyla och kolsyresätta ditt eget 
vatten. Oavsett om det är i pentryt på det lilla kontoret eller i köket på den stora 
restaurangen. En lösning för att filtrera och kyla det egna vattnet är en hållbar lösning 
på vår närmast omättliga lust efter kolsyrat och smaksatt vatten.

”Gör mil jön en t jänst  -  använd en energisnål  vattenkylare”

Det ligger därför nära till hands att, på ett kontor idag, redan från början rita in en 
vattenkylare i planeringen för det nya pentryt, att placera en vattenstation i kontors-
landskapet och att ha självtagningsautomater med smaksatt, kolsyrat vatten i lunch-
restaurangen.

Kallt kaffe och hett vatten
Vår bransch upplever just nu ett antal riktigt roliga och nya grepp. Nu efterfrågas, 
förutom kolsyrat vatten, även kallt kaffe och hett vatten och självklart är vi på bollen 
för att kunna leverera lösningarna som kunderna frågar efter. Med vår Cold Brew-
kylare har vi nu en lösning för att kunna tappa en härligt skummande, kyld kaffedryck 
som inte bara läskar till utseendet utan också smakar spännande. Med en oändlig 
mängd variationsmöjligheter är Cold Brew ett genombrott för kylda kaffedrycker.

Parallellt i startfältet står också våra nya hetvattenlösningar från Billi som har 
uppmärksammats och uppskattats av internationella gäster och kollegor som gärna 
tar en kopp te i stället för kaffet som vi är så vana vid. En snygg kran på bänken tappar 
upp rykande hett vatten direkt där och då. Aggregatet under bänken installeras lika 
enkelt som våra vattenkylare och tillsammans blir de en oslagbar lösning för kontoret, 
frukostrestaurangen eller hotellobbyn.

Mattias Källemyr - VD Escowa AB

VI HAR MILJÖN I VÅRT FOKUS
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När Escowa startade för över trettio år sedan var det 
en källaraktivitet med 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 vi har 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 tionde 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 
Kranmärkt befäster vi vår ambition att tillföra något 
i världen utanför. En enkel gärning från oss som 
betyder mycket för världen utanför.

Firewall™  - en teknologi som  öppnar
dörrarna för den svenska vårdsektorn
Sist men inte minst har vi erhållit ett unikt certi-
fikat. 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 patogena bakterier (bl.a. Shewanella putrefa-
ciens, Pseudomonas aeruginosa och Legionella 
pneumophila).

Vill du veta mer om oss och våra produkter är du 
välkommen att besöka oss på internet.
Gå in på vår hemsida och läs mer. www.escowa.se

Nordens största leverantör av 
vattenautomater sedan 1986
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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.

12
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TRITON

POLLUX

Triton är som klippt och skuren 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).

Pollux är en av våra mest sålda modeller och kan fås med Pro1- 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 Eco eller Pro2 Eco
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

Vattenval ..................................................................Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem ......................................................... Kompakt aluminiumtorrblock
Kylartyp......................................................... Escowa Pro1 Eco eller Pro2 Eco
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

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS

Svart

Rostfritt/svart

Vit

13

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS



Svart Vit

Vit ekfaner

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS

För 20 år sedan tillverkade vi vår 
första modell av Atlantis. Nu ger 
vi modellen en ansiktslyftning som 
en hyllning till en av våra absoluta 
favoriter genom tiderna.
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ATLANTIS SLIM
Atlantis Slim är en djärv nyutgåva av vår jubilar ’Atlantis’ och också mest 
populära fristående produkt för designade hotellmiljöer. Modellen 
passar utmärkt tillsammans med någon av Escowas högpresterande 
vattenkylare. Atlantis levereras i ett exklusivt laminatutförande i svart 
eller vitt men självklart hjälper vi till om Du önskar något särskilt 
material. Kontakta oss för mer information.

* Som tillval kan Atlantis fås med hängande spillbricka i rostfritt och/eller 
tappkran i rostfritt.

Vattenval ..................................................................Kylt stilla och kylt kolsyrat
Tappkran ...................................................... Integrerad med mekanisk ventil
Spillbricka .................................................................... Hängande svartlackad*
Kylartyp.................................Escowa Pro1 Eco, Pro2 Eco eller Pro2 XL Eco
Flödeskapacitet (Pro2 XL) ....................................................≤130 liter/timme 
Kylkapacitet (Pro2 XL) ......................................................... 40-45 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro2 XL) ................................................230V/10A, 355W
Mått Fristående (BxHxD exkl tappkran) ................. 370 x 1205 x 500 mm

Svart ekfaner

ATLAS
Atlas är vårt första renodlade inredningsskåp anpassat för samtliga 
av våra Pro Water Coolers kylaggregat. Vi har designat det utifrån ett 
modultänk med 50- och 60-cm stommar i grunden, som sedan går 
att koppla till 100- respektive 120 cm stommar som delar samma 
toppskiva. Med ett exklusivt laminat i svart- eller vit ekbets blir det en 
stilfull inredningsdetalj som är anpassat till moderna vattenlösningar.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn ........................................................Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka .......................................................Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp..................... Pro1 Eco, Pro2 Eco, Pro2 XL Eco eller Pro2 XXL Eco
Flödeskapacitet (Pro2 XXL) ..................................................≤270 liter/timme 
Kylkapacitet (Pro2 XXL) ....................................................... 85-95 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro2 XXL) ..............................................230V/10A, 630W
Mått Fristående (BxHxD exkl kranpelare) ........495/595 x 895 x 595 mm

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS

www.escowa.se



Svart/glas

ORION
Orion är ett smidigt, robust 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 
PWC-kylare Pro1 Eco eller Pro2 Eco.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn ........................................................Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka .......................................................Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp......................................................... Escowa Pro1 Eco eller Pro2 Eco
Flödeskapacitet (Pro1) ..........................................................≤130 liter/timme 
Kylkapacitet (Pro1) ............................................................... 28-30 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro1) ......................................................230V/10A, 155W
Mått Fristående (BxHxD exkl kranpelare) .................450 x 980 x 480 mm

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS
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Svart/glas

ORION XXL
Orion XXL är storebror till Orion och speciellt framtagen för att rymma 
de större kylarna i vårt sortiment. Precis som den ursprungliga Orion 
används skåpet 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.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn ........................................................Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka .......................................................Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp............................................Escowa Pro2 XL Eco eller Pro2 XXL Eco
Flödeskapacitet (Pro2 XXL) ..................................................≤270 liter/timme 
Kylkapacitet (Pro2 XXL) ....................................................... 85-95 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning (Pro2 XXL) ..............................................230V/10A, 630W
Mått Fristående (BxHxD exkl kranpelare) .................450 x 980 x 638 mm

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS



EN LITEN MEN STOR KYLARE
Vår grundpelare
Våra egenproducerade vattenkylare bygger på en 
kompressor med torrblock. En mycket pålitlig och 
lättinstallerad konstruktion. Kylaren kan snabbt leve-
rera kylt vatten och kan lätt flyttas vid behov.

Kapacitet - på gott och ont
När vi anger kapacitet på våra kylare mäter vi kylka-
pacitet från inkommande vatten. Vi sänker tempera-
turen 10 grader (Delta T-10°) och mäter hur mycket 
vatten - naturell och kolsyrat som flödar med bibehål-
len temperatur.

Transparenta mätvärden
Denna mätmetod är transparent och 100 % upprik-
tig. 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 Delta-värdet, 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 vat-
tenkylares kapacitet, oavsett leverantör - titta då på 
Delta-värdet.

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





Tower är en kompakt uppföljare på vår populära Office Line-modell. 
Fristående samt med standardhöjd till avlastningsytan blir den stilren 
och enkel att tappa vatten från. Tower har ett slutet system som 
innebär minimal förslitning, en unik slimmad design och ett i stort sett 
obefintligt underhåll. Ett självklart val för alla företag som ställer höga 
krav. Modellen tillhör vårt sortiment som vi kan erbjuda i en varierad 
färgskala. För kundanpassning, kontakta oss direkt.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..........................................................Office Still eller Office Sparkling
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .................................................................... 230V/10A, 90W
Mått (BxHxD) ....................................................................500 x 900 x 450 mm

Blå Röd EkSvartVit
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TOWER

HDPC
SILVER TURBO CLEAN
FÄRGVAL MULTI

BYGEL FÖR

HDPC
SILVER TURBO CLEAN
FÄRGVAL MULTI

BYGEL FÖR
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Top HoReCa är en bänkmodell framtagen för restauranger med 
högt ställda krav. Maskinen är bl.a. utrustad med doseringsfunktion 
vilket gör det enkelt att effektivt fylla glas och karaffer utan spill. 
Top HoReCa har även inbyggda sensorer som indikerar när 
det är dags att byta kolsyra och filter. Top HoReCa har extra 
hög kapacitet som är fullt tillräcklig för både mindre och större   
restaurangen som vill servera stilla och kolsyrat vatten.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ........................................................Zerica Stainless Steel Ice Bank
Kylartyp..................................................................................................Integrerat
Kylkapacitet ..................................................................................45 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ..................................................................230V/10A, 700W
Mått (BxHxD) ....................................................................390 x 520 x 605 mm

Rostfritt stål

Tower Slim är en fristående vidareutveckling av vår populära modell 
Tower och är byggd för att kunna placeras utmed trånga passager 
som korridor eller liknande. Den byggs i högblankt svart laminat med 
rostfria detaljer i vinklar och kanter. Vi har även försett denna modell 
med låsbara hjul som gör den enkel att transportera och sedan fixera. 
En smart lösning för trånga utrymmen!

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..........................................................Office Still eller Office Sparkling
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .................................................................... 230V/10A, 90W
Mått (BxHxD) ....................................................................640 x 900 x 300 mm

Svart
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Combi Small är en vidareutveckling av vår tidigare modell Combi. 
Nya modellen har fått en rejäl ansiktslyftning med bland annat infälld 
botten. Vattenmaskinen monteras i ena  delen och i andra finns det 
plats för t ex kaffe, sumpbehållare eller andra tillbehör. En bra lösning 
om man vill ha en inbyggd vattenmaskin med bänkskiva som avlastning 
för t.ex. kaffemaskin.

Vi har tagit fram en helt ny serie med underskåp för vattenmaskiner 
i kombination med t.ex. kaffemaskiner. Finns som standard i svart 
högblankt laminat men går enkelt att kundanpassa. Dessa skåp är även 
möjliga att sammankoppla för att skapa en stor, fri bänkyta att ställa 
glas, koppar eller andra tillbehör på. Skåpen är byggda i 16-22mm, 
laminerad MDF med avtagbar sockel för enkel justering av ställbara 
fötter. Kostnadseffektiva, stilrena och med stora variationsmöjligheter. 
Finns i 42 respektive 60 cm bredd.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..........................................................Office Still eller Office Sparkling
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .................................................................... 230V/10A, 90W
Mått (BxHxD) ....................................................................780 x 900 x 580 mm

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..........................................................Office Still eller Office Sparkling
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .................................................................... 230V/10A, 90W
Mått smal (BxHxD) ..........................................................420 x 900 x 595 mm
Mått bred (BxHxD) ..........................................................595 x 900 x 595 mm

Svart

Svart Kundanpassning
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Factoryline ALU är en uppdaterad version av vår populära Officeline-
serie och är speciellt framtagen för att passa in i krävande miljöer som 
industri, verkstad, arbetsbodar etc. men passar lika bra på ett modernt 
kontor. Factoryline Alu finns även som tvärställd modell för att passa 
i trånga passager, korridor eller liknande. Stilren, kostnadseffektiv, 
lättplacerad och med en hög kapacitet.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..........................................................Office Still eller Office Sparkling
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .................................................................... 230V/10A, 90W
Mått smal (BxHxD) ....................................................... 295 x 1240 x 540 mm
Mått tvärställd (BxHxD) .............................................. 465 x 1240 x 420 mm

Laminat i Rostfri durkplåt-look

Blå Röd EkSvartVit

Office Line är det senaste inom kolsyrat och stilla vatten. Designen är 
framtagen av ett flertal ledande tillverkare i Sverige och Europa och 
går helt i linje med vad som beräknas bli ”den nya formen” för en tid 
framåt. Möbeln tillverkas i ett flertal olika standardkulörer men behåller 
genom hela sortimentet den exklusiva silverlinjen på kanter och beslag. 
Stilren, kostnadseffektiv, lättplacerad och med en optimerad kapacitet 
gör Office Line till ett självklart val i kontorsmiljöer. 

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..........................................................Office Still eller Office Sparkling
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .................................................................... 230V/10A, 90W
Mått (BxHxD exkl kranpelare) ................................... 295 x 1240 x 570 mm
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TOP SPECIAL

TOP OFFICE

Top Special kan enkelt anpassas att användas som bänkmodell, 
alternativt fristående golvmodell. Top Special är utrustad med ett unikt 
och avancerat doseringssystem som gör det möjligt att välja om man 
skall fylla ett glas, en karaff eller manuellt tappa den mängd man vill ha. 
Man justerar enkelt den mängd vatten man vill att maskinen skall tappa 
upp och därefter sköter den sig själv. 

Top Office finns i två versioner: kylt/okylt stilla och kylt stilla, kylt kolsyrat 
och okylt stilla vatten. Top Office är en mycket kompakt maskin och 
har en god kapacitet sett till sin storlek. Maskinen är försedd med 
tryckknappar för vattenval och kan enkelt integreras med filter och  
kolsyretub. Perfekt för det lilla kontoret med höga krav som vill ha ett 
gott, kylt, stilla och/eller kolsyrat vatten.

Vattenval .................................................................................................Kylt stilla
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..................................................................................................Integrerat
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ..................................................................230V/10A, 100W
Mått bänkmodell (BxHxD) ............................................245 x 400 x 450 mm
Mått golvmodell (BxHxD) ........................................... 245 x 1300 x 450 mm

Vattenval ...................Kylt/okylt stilla eller Kylt/okylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..................................................................................................Integrerat
Kylkapacitet ................................................................................ 5-7 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .............................................................. 230V/10A, 90-95W
Mått bänkmodell (BxHxD) ............................................245 x 390 x 505 mm
Mått golvmodell (BxHxD) ........................................... 250 x 1290 x 505 mm

Vit

Rostfritt stål
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Aqua Siphon finns i två utföranden, båda ytterst lämpliga för skolor, 
flygplatser eller andra offentliga miljöer som kräver hög kvalitet. Siphon-
modellerna är byggda i robust, rostfritt stål, alternativt skinplate och 
finns i fristående modell samt som vägghängd modell vilket förenklar 
rengöring under kylaren samt tillåter valbar höjd vilket underlättar vid 
tillgänglighetsanpassningar.

Vattenval .................................................................................................Kylt stilla
Kylsystem .................Zerica Silver Turbo Clean/HDPC (fristående modell)
Kylartyp..................................................................................................Integrerat
Kylkapacitet .................................................................. 15 resp 30 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ......................................................... 230V/10A, 200-220W
Mått vägghängd (BxHxD) ..............................................310 x 415 x 305 mm
Mått golvmodell (BxHxD) ..............................................310 x 980 x 305 mm

Rostfritt stål Skinplate

Rostfritt stål

Futura är en av marknadens minsta vattenmaskiner och basmåttet 
ryms inom ett A4 papper! Ändå innehåller den allt du behöver för att få 
ett perfekt, kylt, både stilla och kolsyrat vatten till det mindre kontoret. 
Filter, karbonerare, 600 grams kolsyretub samt muggdispenser. Endast 
stilla vatten och still/kolsyrat. Futura är framtagen för att passa i stort 
sett överallt och smälter enkelt in i modern design och sticker ut i den 
traditionella.

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Kylsystem ..................................................................Zerica Silver Turbo Clean
Kylartyp..................................................................................................Integrerat
Kylkapacitet ................................................................................ 6-8 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ......................................................... 230V/10A, 105-110W
Mått (BxHxD) ................................................................. 255 x 1060 x 210 mm
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OMNI

PURUS

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 bänkmodell, där golvmodellen har en integrerad 
muggdispenser.

Purus 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 - smidigt och smart! Purus finns 
i både bänkmodell och fristående golvmodell och har också en 
givare i spillbrickan som gör det lätt att se när den är dags att tömma 
spillvattenbehållaren.

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 Bänkmodell (BxHxD) ............................................255 x 408 x 455 mm

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 Bänkmodell (BxHxD) ............................................240 x 445 x 510 mm

Svart/vit

Vit
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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.





PRESTATIONSVATTEN
Glöm inte att fylla på med vätska
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.



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 ozon-rening renas vattnet och 
detaljerna kring utloppet. Detta för att vattnet ska 
vara säkert att dricka.

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™!

Tre steg till trygghet
Waterlogics sortiment har alla ett trestegsskydd för 
att säkerställa så rent och säkert vatten som möjligt.

1. Filtrering 
Först filtreras vattnet genom ett kolfilter. Detta tar 
bort eventuell doft och smak utan att kompromissa 
med vattnets mineralhalt och andra goda kvalitéer.

2. UV-strålning
Precis innan vattnet når ditt glas genomlyses det 
av högeffektiv UV-strålning (Firewall™). Det sätter 
effektivt stopp för eventuell mikrobakteriell tillväxt. 

3. BioCote
Ytskiktet kring utloppet skyddas av en avancerad 
silverbeläggning (BioCote) som är tillväxthämmande 
för att slippa kontaminering från beröring.
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WL2 FIREWALL

WL3 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.

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 
naturellt vatten, 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 golv- och 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) ............................................ 345 x 1030 x 367 mm

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

Silver/svart

Svart

1) För WL2 Firewall är mätvärdena baserat på en upptappningstemperatur vid <12°C

1) För WL3 Firewall är mätvärdena baserat på en upptappningstemperatur vid <12°C
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Rostfritt stål
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COLD BREW
Nu kan du erbjuda dina kunder en unik möjlighet att servera Cold 
Brew-kaffe på tapp. Kylaggregatet är litet och smidigt och behöver tack 
vare en avancerad luftkomprimeringsteknik ingen extra utrustning för 
att skapa ett skummande lock på kaffet. Ingen extra kvävetub eller 
resurskrävande tillstånd för kväve.

Välj kaffe från din egen leverantör eller fråga oss så hjälper vi dig att 
hitta rätt. Cold Brew kaffe är ett nytt och spännande sätt att dricka 
kaffe på. Med långsam extrahering framhävs kaffets söta aromer 
och rundare smaker. Skummet bevarar smaken. Friskt, fräscht och 
svalkande!

Dryckesval ......................................... Specialkaffe (BiB, Tetra eller liknande)
Kylsystem ...................................................................Direktverkande kylslinga
Kylartyp.................................................................................................Integrerad
Kylkapacitet ........................................................................... 12-16 liter/timme
Vattenanslutning ................................. Direktkoppling till dryckesbehållare
Strömförbrukning ..................................................................230V/10A, 250W
Mått Fristående (BxHxD) ...............................................170 x 466 x 543 mm

HDPC
SILVER TURBO CLEAN
FÄRGVAL MULTI

BYGEL FÖR

BYGEL FÖR
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Cold Brew drink
2 dl Cold Brew-kaffe

2 dl kall mjölk
2 msk (3ml) vaniljsyrup

Isbitar

Häll upp generöst med is i ett högt glas
eller en vid glasburk. Fyll på med iskallt 
Cold Brew-kaffe. Tillsätt vaniljsyrup och

kall mjölk över isbitarna.
Läs mer på escowa.se



TITAN 1000

TITAN 800

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.

Titan 800 är precis som storebror 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. Skåpet är i standardutförande öppet men kan anpassas 
i utförande och till kundspecifika mått, med hjul eller fasta fötter. 
Kontakta oss för mer information om kundanpassningar.

Vattenval ..................................................................Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylartyp.......................Escowa Pro1, Pro2, Pro2 XL 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

Vattenval ..................................................................Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylartyp.......................Escowa Pro1, Pro2, Pro2 XL 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) ......................................800 x 900 x 650 mm

Rostfritt

Rostfritt
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Svart/glas

HALIA 4500

HALIA 9100

Ett smidigt och lättplacerat underskåp i lackad plåt och högblank glas-
dörr med mellanskiva. Skåpet bygger på vår modell Orion men kan i 
detta utförande användas som fristående underskåp för kaffemaskin 
med eller utan tapptorn. Skåpet är låsbart och rymmer en vattenky-
lare och kolsyreflaska. Rymmer Escowas Pro1- eller Pro2-kylare.

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 olika 
standardlaminat (se nedan). Halia 9100 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 Pro1, Pro2
Flödeskapacitet (Pro1) ..........................................................≤130 liter/timme 
Kylkapacitet (Pro1) ............................................................... 28-30 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Mått (BxHxD exkl kranpelare och toppskiva) ...........450 x 940 x 467 mm

Vattenval ........................................................ Kylt stilla och/eller kylt kolsyrat
Tapptorn ........................................................Valfritt från Escowas sortiment
Spillbricka .......................................................Valfritt från Escowas sortiment
Kylartyp................................................................................. Escowa Pro1, Pro2 
Flödeskapacitet (Pro1) ..........................................................≤130 liter/timme 
Kylkapacitet (Pro1) ............................................................... 28-30 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Mått (BxHxD exkl kranpelare) ......................................450 x 957 x 632 mm

Svart/marmorlaminat Kundanpassning
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KRANAR OCH TAPPTORN

E S T E T I S K  F U N K T I O N

SVERIGE LIGGER I FRAMKANT NÄR DET KOMMER TILL ESTETISK 

FUNKTION OCH VÅRA VATTENLÖSNINGAR ÄR INGET UNDANTAG. MED 

SMARTA INBYGGNADSLÖSNINGAR FRIGÖR MAN VÄRDEFULL GOLV- 

OCH BÄNKYTA SOM ISTÄLLET KAN ANVÄNDAS TILL FÖRVARING.

MED EN INBYGGNADSLÖSNING GES MÖJLIGHET ATT LÄGGA LITE 

EXTRA TONVIKT VID DESIGN OCH ESTETIK. VÅRA KRANAR ÄR SKAPADE 

UTIFRÅN FUNKTION OCH FORMSPRÅK SOM TILLTALAR, ENGAGERAR 

OCH SKAPAR MÖJLIGHETER TILL SPÄNNANDE LÖSNINGAR.
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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.

36
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CALYPSO2

CARNIVAL

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.*

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 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

Vattenval ..............................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek .......................................................................................80 mm
Monteringshål ..........................................................................................35 mm
Krantyp .....................................................................................................Elektrisk
Elanslutning ..........................................................................................230V/10A
Konturformad spillbricka ................................................................................. Ja
Tapphöjd ..................................................................................................314 mm
Mått tapptorn (BxHxD) ..................................................174 x 427 x 262 mm

Svartlackad aluminium

Kromad mässing/kromfärgad ABS
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* Kranen levereras med en pumpenhet som distribuerar tre olika smaker 
De tre smaksättningarna integreras i touchpanelen och kan väljas från vårt 
existerande utbud (se sidan 62 för tillbehör). 





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.



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 Orion, Titan eller Halia. Albatross kan levereras i åtta 
olika utföranden i en mix av hög/låg, en eller två kranar samt fyra olika 
färger och kan alla kopplas till Escowas alla kylare.

Vattenval ..............................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek .......................................................................................50 mm
Monteringshål ..........................................................................................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

Svart Koppar (Nyhet!)VitKrom

1 kran låg

1 kran hög

2 kran låg

2 kran hög

Krom KopparSvartVit
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Som tillval till våra Albatross-kranar finns 
en medaljong för märkning av ett budskap 
på tappkranen. Används med fördel för 
branding eller för att kommunicera valet av 
naturellt/kolsyrat vatten. 

Medaljongen finns i svart, koppar och 
kromad metall. Komplettera med en 
”fisheye”-skylt (en konvex plastkåpa) som 
ger en tredimensionell känsla. Vi har färdiga 
skyltar för Stilla och Kolsyrat vatten.
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LOM EVO
Lom Evo är vårt egendesignade flaggskepp med två tappkranar för kylt 
naturellt eller okylt naturellt och kylt kolsyrat vatten. Lom Evo gör sig 
bäst i exklusiva miljöer där den med sin högblanka yta och krominlägg 
matchar påkostade kontors- och restauranginredning. 
Montering sker med kontramutter vilket gör installationen mycket ren 
och stilsäker. Toppen är LED-belyst och medföljer gör en genomlyst 
epoxy-etikett som skapar djup och en mycket uppskattad ljuseffekt. 
Toppen kan också vridas 180° för att anpassas till placering på bardisk 
eller på bänk.

Vattenval ..............................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek .......................................................................................65 mm
Fläns mot skiva .........................................................................................65 mm
Monteringshål ..........................................................................................35 mm
Krantyp ...................................................................................................Mekanisk
Elanslutning (Lom LED) ....................................................................230V/0,5A
Tapphöjd ..................................................................................................322 mm
Mått (BxHxD) ....................................................................129 x 551 x 165 mm

Svart/LED
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DESIGN TAP
Design Still och Design Sparkling är två exklusivt designade tapptorn  
i kromad mässing, med rostfria kranar. Konstruktionen är skruvfri vil-
ket gör de mycket rena i sitt utförande och passar in i alla miljöer som 
kräver lite stil. Välj Design Still (en kran) för kylt, stilla vatten. Välj Design 
Sparkling (två kranar) för kylt, stilla och kylt, kolsyrat vatten.

Vattenval ..............................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek .......................................................................................55 mm
Fläns mot skiva ..................................................................................93x80 mm
Monteringshål ..........................................................................................37 mm
Krantyp ...................................................................................................Mekanisk
Tapphöjd ..................................................................................................300 mm
Mått (BxHxD) ............................................................. 70/130 x 470 x 225 mm

Krom

Våra LOM-kranar kan också utrustas med 
självtagningsbygel för smidig upptappning 
i exempelvis inline-serveringar.
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LOM/LOM LED
En populär kranpelare med 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 LED-stripe på toppen 
av tornet som skapar en häftig atmosfär och iögonfallande punkt som 
uppmuntrar till ökat vattenintag.

Vattenval ..............................................Kylt stilla, okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek .......................................................................................50 mm
Fläns mot skiva .........................................................................................80 mm
Monteringshål ..........................................................................................37 mm
Krantyp ...................................................................................................Mekanisk
Elanslutning (Lom LED) ....................................................................230V/0,5A
Tapphöjd ..................................................................................................227 mm
Mått (BxHxD) ....................................................................115 x 381 x 200 mm

Svart/LED Borstat stål
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MINI SPARKLING
Mini Sparkling är ett exklusivt designat tapptorn i kromad mässing 
med rostfria kranar. Konstruktionen är skruvfri vilket gör den mycket 
ren i sitt utförande och passar in i alla miljöer som kräver lite stil. Mini 
har två kranar som kan användas enligt önskemål och är speciellt 
framtagen för att passa in där höjden är avgörande t.ex. på bänkskiva 
under överskåp.

Vattenval ..................................................................Kylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek .....................................................................................100 mm
Fläns mot skiva ..................................................................................93x98 mm
Monteringshål ..........................................................................................33 mm
Krantyp ...................................................................................................Mekanisk
Tapphöjd ..................................................................................................175 mm
Mått (BxHxD) ....................................................................150 x 340 x 220 mm

Krom

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 ..........................................................................................21 mm
Krantyp ...................................................................................................Mekanisk
Tapphöjd ..................................................................................................208 mm
Mått (BxHxD) ......................................................................69 x 307 x 152 mm

Rostfritt stål
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PICCOLO FUSION

PRIMO TAP

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 med fristående spillbricka för en 
smidig, fristående lösning.

Primo TAP är något så smart som en vanlig kökskran med extra vrid-
funktion för kallt naturellt och kallt kolsyrat vatten. Kranen kan enkelt 
installeras i befintliga köksmiljöer och passar därför utmärkt vid befint-
lig 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 vilken 
som helst av Escowas vattenkylare för inbyggnad.

Vattenval ..................................... Kylt stilla eller okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek .......................................................................................50 mm
Fläns mot skiva .........................................................................................40 mm
Monteringshål ..........................................................................................35 mm
Krantyp .....................................................................................................Elektrisk
Elanslutning (Lom LED) ....................................................................230V/0,5A
Tapphöjd ..................................................................................................210 mm
Mått (BxHxD) ......................................................................40 x 326 x 174 mm

Vattenval ..........................Kylt stilla och kylt kolsyrat samt kall/varmvatten
Max skivtjocklek .......................................................................................50 mm
Fläns mot skiva .........................................................................................50 mm
Monteringshål ..........................................................................................35 mm
Krantyp ...................................................................................................Mekanisk
Elanslutning (Lom LED) ....................................................................230V/0,5A
Tapphöjd ..................................................................................................252 mm
Mått (BxHxD) ....................................................................170 x 363 x 205 mm

Kromat stål

Kromat stål
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KYLAGGREGAT FÖR INBYGGNAD

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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INBYGGNADSKYLARE
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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 vat-
ten oavsett om det ska vara kolsyrat eller naturellt, i restaurang-
miljö, konferensen eller på kontoret. 

Alla inbyggnadspaket innehåller kylaggregat, tryckregulator (anslut-
nings-kit), filterhållare, vattenfilter, anslutningsslang, fläktkåpa och spill-
bricka. 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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Rostfritt stål

PRO1

OFFICE STILL

Pro1 ECO är vår minsta standardkylare och är också standardkylaren 
för flera av våra fristående vattenautomater där man väljer endast 
kylt vatten som alternativ. Den kommer förmonterad 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. 

Office Still är en riktigt tuff maskin som utan problem jobbar fram ett 
fantastiskt, gott, kylt vatten. Maskinen kopplas in på det kommunala 
vattenledningsnätet samt ett jordat vägguttag och serverar därefter 
oändligt med kylt vatten. Den är minimerad i storlek för att kunna 
byggas in i alla miljöer och tillgodoser alla på såväl det mellanstora, 
som det stora företaget.

Vattenval .................................................................................................Kylt stilla
Kylsystem ................................................................................... Kompakt 1/8hp
Flödeskapacitet ......................................................................≤150 liter/timme 
Kylkapacitet ........................................................................... 28-30 liter/timme
Kylmedia..................................................................................... R600a  0,037kg
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ..................................................................230V/10A, 115W
Mått (BxHxD) ....................................................................246 x 302 x 328 mm
Vikt ................................................................................................................... 16kg

Vattenval .................................................................................................Kylt stilla
Kylsystem ..................................................... Zerica Silver Turbo Clean 1/6hp
Flödeskapacitet ......................................................................≤150 liter/timme 
Kylkapacitet ........................................................................... 20-24 liter/timme
Kylmedia........................................................................................R134a  0,06kg
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ..................................................................230V/10A, 150W
Mått (BxHxD) ....................................................................245 x 430 x 405 mm
Vikt ................................................................................................................... 18kg

Svart

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS
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HDPC
SILVER TURBO CLEAN
FÄRGVAL MULTI

BYGEL FÖR



KOLSYRAT VATTEN
En läskande dryck 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 det som vi 
äter och dricker. Det är en av anledningarna till att kolsyrat vatten är en 
utmärkt måltidsdryck, till vardags såväl 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.





Rostfritt stål

52

PRO2
Pro2 ECO är vår mest sålda 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..................................................................................... R600a  0,035kg
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ..................................................................230V/10A, 215W
Mått (BxHxD) ....................................................................250 x 407 x 308 mm
Vikt ................................................................................................................... 26kg

Svart

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS

OFFICE SPARKLING
Office Sparkling är en riktig kameleont vad gäller kyla och kapacitet och 
anpassar energiförbrukningen efter hur mycket vatten som tas ut för 
tillfället. Maskinen har ett också patenterat kylsystem som är skräddar-
sytt för den nordeuropeiska marknaden. Office Sparkling är en prisef-
fektiv kontorskylare för det lite mindre kontoret som ändå vill njuta av 
kylt, friskt och kolsyrat vatten.

Vattenval ....................................................................... Kylt stilla / kylt kolsyrat
Kylsystem ...................................................Zerica Silver Turbo Clean 1/10hp
Flödeskapacitet ........................................................................ ≤90 liter/timme 
Kylkapacitet ........................................................................... 10-12 liter/timme
Kylmedia..................................................................................... R600a  0,024kg
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning .................................................................... 230V/10A, 90W
Mått (BxHxD) ....................................................................245 x 430 x 405 mm
Vikt ................................................................................................................... 24kg

HDPC
SILVER TURBO CLEAN
FÄRGVAL MULTI

BYGEL FÖR
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PRO2 XL

PRO2 XXL

För lite större applikationer och främst för inbyggnad har vi  vår 
klassiska modell Pro2 XL ECO som levererar upp till 45 timliter på ett 
enkelt torrblock. Det är svårslagen 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, Atlantis Slim och Atena) 
eller fristående i bänkunderskåp.

Pro2 XXL ECO är en torrblockskylare med muskler! Med sin unika kapa-
citet får den många av de betydligt större lösningarna med isbank att 
verka ålderdomliga. Pro2 XXL ECO 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 ECO är 
lämplig för krävande applikationer och passar bra ihop med vårt flagg-
skepp bland alla tapptorn: Calypso.

Vattenval .......................................................................Kylt stilla / kylt kolsyrat
Kylsystem .................................................................................. Kompakt 1/5hp
Flödeskapacitet .....................................................................≤150 liter/timme 
Kylkapacitet ...........................................................................40-45 liter/timme
Kylmedia.......................................................................................R290a  0,08kg
Vattenanslutning .........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ................................................................. 230V/10A, 480W
Mått (BxHxD) ...................................................................277 x 409 x 399 mm
Vikt ...................................................................................................................32kg

Vattenval ....................................................................... Kylt stilla / kylt kolsyrat
Kylsystem ................................................................................... Kompakt 1/3hp
Flödeskapacitet ......................................................................≤270 liter/timme
Kylkapacitet ........................................................................... 85-95 liter/timme
Kylmedia..................................................................................... R290a  0,132kg
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ..................................................................230V/10A, 630W
Mått (BxHxD) ....................................................................350 x 549 x 368 mm
Vikt ................................................................................................................... 48kg

Svart

Svart

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS

PRODISPENSER
SYSTEMS

PROWATER
COOLERS
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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
Kylkapacitet ........................................................................... 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



VÄRMANDE MAT OCH DRYCK
Hetvatten direkt ur kranen 
I vår del av världen kan en värmande kopp te passa lika bra på vintern 
som på sommaren. Oavsett när, så är tillgängligheten en viktig faktor, 
för hetvatten precis som för kallvatten.

Med våra hetvattensystem ger vi dig möjlighet att hälla upp en härlig, 
rykande kopp hetvatten i samma ögonblick som du tänker tanken.
Billi är världens största producent av hetvatten-aggregat och bildar 
tillsammans med våra hög-prestandakylare en självklar allians med 
samma fokus på kvalitet och funktion som Escowa.

Rykande hett te eller lunch på stående fot
I takt med att arbetsplatser globaliseras är det idag självklart för många 
kollegor och besökare att dricka te som ett komplement till vårt annars 
så kära kaffe. Men hett vatten används också ofta till en snabb och 
enkel lunch. Varför inte en smakrik nudelsoppa? Eller kanske en kopp 
choklad till de yngsta besökarna?





TESTA VÅR
HETA NYHET

BILLI!
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Rostfritt/vit ABS
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Med en hetvattenanläggning är du aldrig långt borta från en varm, 
rykande kopp te, eller varför inte en snabblunch med soppa eller 
nudlar? En hetvattenlösning är en självklar inredningsdetalj i 
arbetsmiljöer med internationella gäster och idag efterfrågas det som 
en given funktion vid nybyggnationer och renoveringar.
Billi Sahara 360 är en kombinationslösning med en platseffektiv 
värmeanläggning som placeras under bänk, i kombination med  en 
stilsäker tappkran med låsningsbara reglage, integrerad statusindikator 
och - självklart en spärr för att förhindra att små och obehöriga bränner 
sig. Billi Sahara är en unik lösning för kontor och pentryn som ställer 
höga krav på funktion och design.

Dryckesval ....................................... Hetvatten (94-98°C) / rumstempererat
Värmesystem ..................................................................................Direct Boiler
Värmartyp ............................................................................................Integrerad
Kapacitet hetvatten ............................................................. 25-30 liter/timme
Vattenanslutning ..........................................Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ................................................................230V/10A, 2300W
Mått värmare (BxHxD) ...................................................180 x 340 x 460 mm
Mått kran* (BxHxD) ................................................. 46 x 197/217 x 139 mm
*Höjdanpassningar finns som tillbehör med +70 resp +120 mm. Chrome 
XL-kranen kan också extrautrustas med spillbricka som på bilden t.v.

BILLI SAHARA 360

BYGEL FÖR

BYGEL FÖR
BYGEL FÖR



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 

VATTENSÄKRINGARNA 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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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.

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.

Smaksätt ditt vatten efter eget önskemål! Passar lika bra 
till kolsyrat som till naturellt vatten och en flaska räcker 
länge! (Blandas 1:1000 och ger ca 100 liter färdig dryck). 
Produkten är tillverkad av naturliga och naturidentiska 
aromämnen och innehåller varken kalorier eller socker. 
Finns i smakerna: Ingefära/Citron, Svart vinbär, Rabarber, 
Granatäpple, Citrus/Lime och Persika.

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.

SMAKSÄTTNING TILL VÅRT VATTEN

DRYCKESBÄGARE TRANSPARENT PP

BORDSSTÄLL FÖR SMAKSÄTTNING

SPORTFLASKA PET
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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, koppar 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.

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.

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.

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. 

BÄGARDISPENSER

DISKBACKAR FÖR FLASKOR/KARAFFER

MEDALJONGER FÖR FISHEYE-SKYLTAR

MELLANSKIVOR TILL UNDERSKÅP

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

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.

WaterPurifier är ett klordioxidbaserat saneringsmedel 
och lämnar till skillnad från 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.

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.

WATERPURIFIER SANERINGSMEDEL

FILTER FÖR VENDINGAUTOMATER

DESYTOL 70 % DESINFICERINGSVÄTSKA

INSTALLATIONSKIT
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AquaSafe är en automatisk sensorstyrd vattenavstäng-
are med strömbrytning för undvikande av oönskat vat-
tenläckage. AquaSafe är anpassad till Europeiska mark-
naden och är godkänd av norska SINTEF för användning 
tillsammans med elektrisk apparatur kopplad till vatten-
ledningen.

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.

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

Vi har spillbrickor i rostfritt stål i ett flertal olika storlekar 
och utföranden. Flertalet kan fås i både nedsänkt och 
ovanpåliggande utförande. 

Vi har även spillbrickor för hängande montering, samt 
nedfälld med avloppsfunktion. Alla spillbrickor har 
löstagbart galler för enkel rengöring.

HYDROSTOP SÄKERHETSAVSTÄNGNING

ROSTFRIA SPILLBRICKOR

AQUASAFE SÄKERHETSAVSTÄNGNING

LED-BELYST FRONT TILL TRITON
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SYMBOLER
Vi använder genomgående ett antal symboler som kort och kärnfullt beskriver våra produkters 
funktioner och unika försäljningsargument. Nedan listar vi dem med en kort beskrivning. Vill du 
veta mer om våra produkter och deras användningsområden? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kylt, filtrerat stilla vatten. En av de mest 
grundläggande funktionerna i våra vattenkylare.

Autodispens tillåter förinställning av tappmängd för 
enkel upphällning, gång efter gång.

Okylt, filtrerat stilla vatten kallas ibland också för 
ambient vatten, men är fortfarande filtrerat.

Våra fristående vattenlösningar är ofta försedda 
med mugghållare för praktisk förvaring.

Vi ger två års garanti på vårt sortiment av 
vattenkylare för kontor- och restaurangbruk.

Bordsmodell, eller bänkmodell även kallad, är 
praktiskt och sparar plats i ex. mindre pentryn.

Escowa är sedan många år tillbaka förespråkare av 
vattenlösningar som ska hålla i längden.

De flesta av våra kabinetter kan kundanpassas till 
färg och/eller form. Kontakta oss för mer info.

I vårt sortiment finns en grupp vattenkylare som 
passar utmärkt för högre kapacitetskrav.

Vi bygger lösningar för enkel integrering av 
kaffemaskiner. Hur kan vi hjälpa just dig?

HPDC är en metod för direktkylning som används 
bl.a. i våra vattenfontäner för publika utrymmen.

Stänkvakt används på våra hetvattenlösningar för 
att undvika oönskat stänk av varmt vatten.

Firewall™ är Waterlogics patenterade teknologi för 
att UV-stråla vatten för 99,999% rent vatten.

Vår Cold Brew-kylare kopplas till en behållare med 
färdigt kaffe, företrädelsevis Tetra/BiB.

Vi kan erbjuda lösningar för smakintegrering. 
Sockerfritt koncentrat av naturliga aromer.

Vår Cold Brew-kylare har en egenutvecklad, 
kompakt slinga för direktkylning.

Några av våra maskiner kan användas i mycket 
krävande miljöer, bl.a. hett klimat, därav ikonen.

BioCote är ett etablerat koncept som med en 
silverbeläggning eliminerar yttillväxt.

Vår Cold Brew-kylare använder en unik lösning för 
att ge en snygg och funktionell skumkrona.

Barnspärr används på våra hetvattenlösningar för 
att undvika oönskade brännskador.

Silver Turbo Clean är benämningen på en 
självrengöringsfunktion.

Combi-mode möjliggör koppling av vanligt kall- 
och varmvatten på en kran för kolsyrat vatten.

Våra Pro Water Cooler-kylare har en unik 
kylförmåga och det lyfter vi gärna fram.

Vi använder ibland ljus för att effektsätta våra 
produkter. Självklart LED för miljöns skull.

Vår ambition är att producera maskiner som är 
lätta att serva och rengöra utan specialverktyg.

Inbyggnadslösningar växer i popularitet och 
kombinerar en snygg kran med en gömd kylare.

Hetvatten, filtrerat för bästa smakupplevelsen. 
Perfekt till te och varma drycker.

Fristående vattenautomater erbjuder flexibel 
placering i t.ex. kontorslandskap eller lobbys.

Kylt, filtrerat kolsyrat vatten. Vi producerar 
övervägande maskiner för kolsyrat vatten.

Självtagningsbygel är extra praktiskt för 
självservering i kantin-kök.
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ANTECKNINGAR
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ESCOWA AB
MORÄNVÄGEN 9
186 40 VALLENTUNA

TEL: 08-557 731 00
www.escowa.se

Följ oss på Facebook


