Geen bewezen bescherming tegen
pathogene virussen en bacteriën

Beperkte keuze aan wateropties

Verborgen tappunt en antibacteriële
BioCote®- bescherming houdt de
tapomgeving hygiënisch

Veiligheid

Het Firewall®-systeem is onafhankelĳk getest
en wetenschappelĳk bewezen doeltreffend
tegen de menselĳke vorm van COVID-19

Opties

Keuze uit vĳf wateropties, nl. koud, bruisend,
kamertemperatuur, heet en extra heet

Certiﬁcaties

Gecertiﬁceerd volgens de NSF/ANSI 55
A- en P231-normen voor waterzuivering
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Niet gecertiﬁceerd volgens de NSF/
ANSI-normen voor waterzuivering
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Hoogkwalitatieve, duurzame materialen
en een strakke, moderne uitstraling
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Vaak gemaakt van een lagere kwaliteit
materialen, onaantrekkelĳk design

Hygiëne

ST

Gecombineerde tapknop en -kraan en
onbeschermde oppervlakken verhogen
het risico op kruisbesmetting

Zuivering

Onze gepatenteerde Firewall®-technologie
is gegarandeerd virus- en bacterievrĳ , en dit
tot 99,9999%
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Beperkte zuivering kan de
waterkwaliteit aantasten
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Hoewel het een milieuvriendelĳkere drinkwateroplossing is dan een traditionele waterkoeler
met flessen, bieden veel leidingwaterdispensers
slechts een beperkte waterzuivering en hygiëne:

Zowel de vrĳstaande dispensers als de
tafelmodellen van Waterlogic beschikken over
de meest vooraanstaande technologie
om het meest gecertiﬁceerde, veiligste en
zuiverste water ter beschikking te stellen:
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De positieve voordelen
ten opzichte van een
traditionele leidingwater oplossing
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COVID-veilige, vrĳstaande dispensers en tafelmodellen
De slimste technologie zorgt voor het veiligste, best gezuiverde water.
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Hoogwaardige ﬁlters verwĳderen verontreinigende stoffen, onaangename smaken en geuren
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Onze onovertroffen koolstoffilters verwĳderen sediment, chloor en andere vervuilende stoffen uit uw water en neutraliseren
slechte smaken en geuren, terwĳl ze de natuurlĳk voorkomende goede mineralen vrĳ doorlaten om zo helder water met een
fantastische smaak te garanderen.

De Firewall® zuivert het water tot een virusvrĳ percentage van 99,99%
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In tegenstelling tot alle andere leidingwaterdispensers zuivert onze Firewall uv-C-technologie het water helemaal tot
aan het tapmondstuk. Dit voorkomt dat bacteriën zoals legionella, salmonella en E.coli, evenals virussen zoals COVID-19,
hepatitis en het rotavirus, in het systeem terecht zouden komen, uw drinkwater zouden vervuilen en ziekte
zouden veroorzaken.

BioCote® vermindert het aantal bacteriën binnen 2 uur tot 99,5%
Een exclusief kenmerk van Waterlogic: BioCote®. Deze geïntegreerde antibacteriële bescherming voorkomt
de groei van sommige virussen, bacteriën en schimmels rond de tapomgeving en de ﬁlter, waardoor het risico
op kruisbesmetting wordt beperkt en de dispenser langer zuiver en schoon blĳft.1

Ingaand
tapwater

Heerlĳk, veilig gezuiverd
uitgaand water
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Handenvrĳ tappen zorgt voor gemoedsrust
Onze handenvrĳe oplossing betekent dat het onnodig is om knoppen of schermen aan te raken, zodat er nog
minder kans is dat ziektekiemen zich kunnen verspreiden onder de gebruikers. Alle vrĳstaande dispensers
van Waterlogic kunnen worden uitgerust met voet pedalen. Middels tent kaarten en stickers herinneren wĳ
gebruikers eraan om de social distancing en hygiënevoorschriften op te volgen.
Exclusief bĳ Waterlogic in de categorie van leidingwaterdispensers en drinkwateroplossingen voor commercieel gebruik.
BioCote® is niet getest of bewezen doeltreffend tegen SARS-CoV-2.
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Nederland
www.waterlogic.nl
+31 (0)88 165 3000
info@waterlogic.nl

België
www.waterlogic.be
+32 (0)2 556 37 97
info@waterlogic.be

Getest en gecertificeerd
De Firewall-technologie is gecertiﬁceerd door IAPMO
R&T, volgens de normen NSF/ANSI 55 Class A, NSF
P231, US EPA, NSF/ANSI 372 en CSA B483.1.
*certiﬁ caat kan verschillen al naargelang de modellen of producten

Waterlogic International Limited en WLI Trading Limited behouden zich het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen om de stand van het continu verdergaand onderzoek en ontwikkeling te weerspiegelen. Waterlogic en het
Waterlogic-logo, Firewall en het Firewall-logo zijn handelsmerken in de landen waarin de groep actief is. WLI Trading Ltd beschikt over een licentie om BioCote en het BioCote-logo te mogen gebruiken, beide handelsmerken zijn BioCote Ltd.
Copyright, WLI (UK) Ltd 2020
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