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waterzuiverheid 
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Veilige en hygiënische toegang tot  
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Gemoedsrust gegarandeerd
Geniet van ongeëvenaarde waterzuiverheid en veiligheid 
voor uw werknemers wanneer u dit het meeste nodig hebt; 
onze oplossingen bieden toegang tot zuiver, heerlij k water 
om u op een veilige manier gehydrateerd te houden. 

De benadering van Waterlogic, die hygiëne voorop plaatst, wordt gesteund 
door onze gepatenteerde zuiveringstechnologie, wat betekent dat elke druppel 
water uit onze Firewall®-waterdispensers nagenoeg volledig vrij  is van bacteriën 
en virussen zoals legionella of COVID-19. In combinatie met de antibacteriële 
BioCote®-oppervlaktecoating, de contactloze oplossingen, gemakkelij k aan te 
kopen praktische accessoires en de Total Care-dienstverlening beschikt u over een 
totaalpakket dat u volledige gemoedsrust biedt.

FI
RE

W

ALL® IS COVID-VEILIG

O
N

AFHANKELIJK GETES
TVEILIG



In 4 stappen naar volledig 
veilig en zuiver water
Een krachtige combinatie in de strij d tegen bacteriën.
Eén enkele persoon met een verkoudheid, virus of infectie, of iemand 
die onwetend het COVID-19-virus met zich meedraagt, volstaat om bij  
aanraking van het tapmondstuk met een glas of drinkfles ziektekiemen te 
verspreiden onder gebruikers. Soms wordt de dispenser zelfs onbewust met 
de handen aangeraakt. 

Met onze gepatenteerde technologie garanderen we dat uw dispenser aan de 
buitenkant hygiënisch beschermd is, en dat uw water grondig gezuiverd wordt 
en veilig is om te drinken. 

Leidingwater in

Voor meer informatie over Waterlogic-dispensers, bel ons 
op +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE)
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be

Krachtige fi lters verwĳ deren onaangename smaken en geuren
Onze onovertroff en koolstoffi  lters verwij deren sediment, chloor en andere vervuilende stoff en uit uw water en 

neutraliseren slechte smaken en geuren, terwij l ze de natuurlij k voorkomende goede mineralen vrij  doorlaten om 
zo helder water met een fantastische smaak te garanderen.

Firewall® zuivert het water tot 99,99% virusvrĳ 
In tegenstelling tot alle andere leidingwaterdispensers zuivert onze gepatenteerde Firewall UV-C-

technologie het water grondig, helemaal tot aan het tapmondstuk. Dit voorkomt dat bacteriën als 
legionella, salmonella en E.coli, en virussen als hepatitis en COVID-19 in het systeem terechtkomen en het 

drinkwater verontreinigen  met ziekte als gevolg.

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 het afgiftepunt en het 
fi lter, waardoor het risico op kruisbesmetting afneemt en de dispenser langer fris en schoon blij ft.1

Hands-free tappen zorgt voor gemoedsrust
Onze contactloze oplossing betekent dat het onnodig is om knoppen of schermen aan 
te raken, zodat er nog minder kans is dat ziektekiemen zich onder de gebruikers kunnen 
verspreiden. Vrij staande dispensers van Waterlogic kunnen worden uitgerust met onze 
bedieningspedalen, en daarnaast met tentkaarten en stickers om gebruikers te herinneren 
aan het houden van social distancing en de hygiëneprotocollen.

1Exclusief bij  Waterlogic in de categorie leidingwaterdispensers en drinkwateroplossingen voor commercieel gebruik.
BioCote® is niet getest of bewezen doeltreff end tegen SARS-CoV-2.

BioCote®-technologie beschermt gebruikers of anderen niet tegen ziekteverwekkende 
bacteriën, ziektekiemen, virussen of andere schadelij ke organismen. Deze technologie 
is geen vervanging voor goede hygiëne en/of schoonmaakroutines. BioCote® is niet 
getest of bewezen doeltreff end tegen SARS-CoV-2. Leidingwater in
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1 Krachtige fi lters 
als garantie voor helder, 
heerlij k water
Onze onovertroff en koolstoffi  lters verwij deren sediment, 
chloor en andere vervuilende stoff en uit uw water en neu-
traliseren slechte smaken en geuren, terwij l ze de natuurlij k 
voorkomende goede mineralen vrij  doorlaten om zo helder 
water met een fantastische smaak te garanderen.
Onze hoogperformante fi lters bieden fi ltratie van superieure kwaliteit en zij n 
verenigbaar met ons dispenserassortiment.

Gecertifi ceerd volgens internationaal aanvaarde normen om u topprestaties 
te kunnen bieden: NSF/ANSI Standard 42 voor de reductie van chloor, smaak 
en geur, Deeltjesfi lter Klasse I, en NSF/ANSI Standard 53 voor de reductie van 
cystes, asbest en lood.

En daar blij ft het niet bij . Onze fi lters hebben een onderscheidend milieu-
vriendelij k design dat breekt met de traditionele connotatie van fi lterafval door 
de milieu-impact ervan drastisch te verkleinen. Als het fi lter eenmaal opgebruikt 
is, kan de 100% biologisch afbreekbare cartridge eenvoudig worden verwij derd, 
waarna de plastic behuizing gewoon kan worden hergebruikt met een nieuw 
koolstofelement.

4 grote troeven
van Waterlogic-fi lters

Krachtige fi ltratie

Recycleerbaar, 
100% herbruikbare 
bestanddelen

Milieuvriendelij k

Bescherming tegen 
microben

ONTDEK HOE ONZE
FILTERS WERKEN

De fi lters van Waterlogic 
adsorberen deeltjes 
en schadelĳ ke stoff en 
zonder de essentiële 
mineralen die goed voor 
u zĳ n te verwĳ deren

HET RESULTAAT:
heerlĳ k gefi lterd 
water waarin alle 
gezonde mineralen 
behouden zĳ n 
gebleven

Uw water raakt 
vervuild wanneer het 
door ondergrondse 
leidingen uw gebouw 
binnenstroomt

GEZONDE MINERALEN UIT

POLLEN     ROEST     HAAR     CYSTE

Voor meer informatie over de waterdispensers van Waterlogic, 
bel ons op +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE)
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be
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2 Firewall garandeert 's werelds
hoogste zuiveringsgraad
Met één druk op de knop wordt water terstond tot 99,9999% bacte-
rievrij  gezuiverd, wat gegarandeerd doeltreff end is tegen COVID-19.
Het belangrij kste verschil met andere UV-C-technologieën is dat Firewall helemaal tot aan 
het mondstuk zuivert. Firewall doodt ziektekiemen net voordat het water uw glas bereikt en 
fungeert als een barrière die voorkomt dat bacteriën en virussen in het systeem terechtkomen.

Firewall is ontworpen voor een snelle en grondige zuivering op vraag. De kenmerkende spiraal met 
dubbele helix van het systeem laat water van boven naar beneden en weer terug stromen, waarbij  
het water langer aan UV-C-straling wordt blootgesteld dan bij  conventionele UV-oplossingen. De 
spiegelbehuizing versterkt ook de kracht van het licht voor een grondige kiemdodende werking.

De Firewall-technologie werd streng getest door een team van microbiologen van de universiteit 
van Arizona en de testresultaten tonen aan dat Firewall doeltreff end is bij  het onschadelij k maken 
van de menselij ke vorm van het COVID-19-virus, met een koloniereductie van meer dan 99,999%. 

Firewall is het enige zuiveringssysteem dat door IAPMO R&T is gecertifi ceerd overeenkomstig de 
norm NSF/ANSI 55 Klasse A, het NSF P231 Protocol voor Microbiologische Drinkwater-
zuiveringsinstallaties, de US EPA Guide Standard, de loodvrij -standaard NSF/ANSI 372 
en CSA B483.1. Geen andere waterdispenser voldoet aan zulke hoge 
certifi ceringsnormen. 

“Ik heb het Waterlogic Firewall-toestel getest en kan bevestigen dat 
het COVID-19 verwĳ dert.”
Dr. Charles P. Gerba
Water & Energy Sustainable Technology (WEST) Center, Universiteit van Arizona

Firewall stelt het water 
van het waterleidingnet 
bloot aan UV-C-straling 
wanneer dit naar 
beneden en vervolgens 
weer omhoog stroomt 
door de unieke spiraal 
met dubbele helix

Onbeschermde leidingen stellen 

water bloot aan een infectierisico door 

virussen en bacteriën van buitenaf

Het intense UV-C-licht 
van de Firewall voorkomt 
dat ziektekiemen 
terechtkomen in het 
systeem en reinigt 
het mondstuk om 
kruisbesmetting onder 
gebruikers te voorkomen

HET RESULTAAT:
op vraag gezuiverd 
water dat veilig is en 
heerlĳ k om te drinken

ONTDEK HOE DE 
FIREWALL®-TECHNOLOGIE 
WERKT

Gegarandeerd vrij  van 
virussen en bacteriën tot

99,9999% 
Gepatenteerde
UV-C-technologie   

Zuivert helemaal
tot aan het mondstuk   

Voorkomt
recursieve besmetting   

's Werelds hoogst 
gecertifi ceerde 
zuiveringstechnologie

Bewezen COVID-19-
eliminatie
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Voor meer informatie over de waterdispensers van Waterlogic, 
bel ons op +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE)
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be



De langdurige en hygiënische 
bescherming van BioCote®

De ingebouwde antimicrobiële bescherming van BioCote®

vermindert de aanwezigheid van microben, waaronder 
bacteriën, schimmels en bepaalde virussen rond het tappunt 
en het fi lter, zodat het risico op kruisbesmetting afneemt.

BioCote® brengt met behulp van zilverionentechnologie onherstelbare schade aan 
microbiële cellen toe die oppervlakken besmetten, zodat microben zich niet kunnen 
vermenigvuldigen. BioCote® vermindert tot wel 99,5% van bacteriën en sommige 
virussen binnen 2 uur, en beschermt de dispensers daarnaast tegen schimmels.

Anders dan andere antimicrobiële additieven, is BioCote® geen coating die afslij t. 
De coating wordt al tij dens de productie toegevoegd om constante en duurzame 
hygiënische bescherming te kunnen bieden gedurende de hele levensduur van 
het product.

BioCote® is de enige antimicrobiële additievenaanbieder ter wereld met een certifi -
cering  van HACCP International, wat betekent dat BioCote® gebruikt kan worden in 
producten die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen en drinkwater.

ONTDEK HOE BIOCOTE®-
ZILVERTECHNOLOGIE WERKT
ONTDEK HOE BIOCOTEONTDEK HOE BIOCOTE®-
ZILVERTECHNOLOGIE WERKTZILVERTECHNOLOGIE WERKT

Aan de 
binnenkant 
van een 
microbe-
cel HET RESULTAAT:

continue, langdurige 
hygiënische bescherming 
tegen de verspreiding 
van microben en 
kruisbesmetting

Microben besmetten
veelgebruikte 
oppervlakken
van de 
waterdispenser

Zilverionen reageren door: 

• bacteriële cellen onherstel-

baar te beschadigen 

• vermenigvuldiging van 

microben te stoppen 

• essentiële functies die micro-

organismen in leven houden 

te verstoren

BioCote® elimineert tot

99,5%
van alle microben
binnen 2 uur

Beschermt tapmondstuk, 
restwaterbak en knoppen   

Maakt gebruik van 
zilverionentechnologie   

Duurzaam, slij t niet af   

Voedselveiligheid-
scertifi caat
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15 minuten

TOT 86% 
REDUCTIE 

MICROBEN

TOT 99,5% 
REDUCTIE 

MICROBEN

2 uur

Voor meer informatie over de waterdispensers van Waterlogic, 
bel ons op +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE)
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be BioCote® is niet getest of is doeltreff end tegen SARS-CoV-2.

Aan de 
binnenkant 
van een 
microbe-
cel

Microben besmettenMicroben besmetten
veelgebruikte 
oppervlakken
van de 
waterdispenser

Beschermt tapmondstuk, 
restwaterbak en knoppen   

kruisbesmetting
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Hands-free water 
tappen voor extra 
hygiëne
Onze dispensers zij n uitgerust met een intuïtieve 
hands-free functionaliteit die het aanraken van 
een scherm of knoppen overbodig maakt en die 
het ziektekiemen nog moeilij ker maakt om zich 
onder gebruikers te verspreiden.

De dispensers van Waterlogic combineren superieure fi ltratie-, 
zuiverings- en antimicrobiële technologieën zodat u van de veiligste 
en beste waterkwaliteit kunt genieten. 

Maak met een gerust gevoel gebruik van onze hands-free 
oplossingen die elke werkomgeving veilig en hygiënisch maken.

Voorkomt
dat ziektekiemen zich kunnen 
verspreiden onder gebruikers.

Knoppen of scherm 
aanraken is onnodig

Alle wateropties 

Met de voet 
te bedienen

Zuivert water 
op vraag

ONTDEK HOE 
HANDS-FREE 
TECHNOLOGIE WERKT

Met de voetpedalen kan 
de gebruiker water tappen 
zonder de dispenser met de 
handen aan te raken

Kies eenvoudigweg uw wateroptie 
en druk uw voet omlaag om het 
water te tappen

4

Bacteriën groeien 
makkelij k op vlakken 
van de waterdispenser 
die vaak worden 
aangeraakt, waardoor 
ziektekiemen zich 
onder gebruikers 
kunnen verspreiden

HET RESULTAAT:
veilig water tappen 
zonder  knoppen 
of scherm aan te 
hoeven rakenVoor meer informatie over de waterdispensers van Waterlogic, 

bel ons op +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE)
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be



Nog meer 
hygiënische 
oplossingen van 
Waterlogic
Wij  beseff en meer dan ooit dat het 
beschermen van uw mensen het 
allerbelangrij kste is.

Daarom bieden we een uitgebreid pakket 
hoogkwalitatieve producten en een Total Care-
dienstverlening aan om u te steunen bij  het bieden 
van een veilige en hygiënische werkomgeving die een 
gezonde hydratatie bevordert. 

TECHNOLOGIE DIE 
VOOR GEMOEDS-
RUST ZORGT
De hoog gecertifi ceerde 
fi ltratie-, zuiverings- en 
antibacteriële technologieën, 
inclusief de krachtige 
combinatie van Firewall® en 
BioCote®, zorgen voor de beste 
hydratatiebeleving. 

CONTACTLOZE HYDRATATIE
De praktische oplossingen voor de 
contactloze werking van onze waterdis-
pensers bieden een intuïtief hands-free 
gebruik Het is dus onnodig om knoppen 
of een scherm aan te raken, 
waardoor er minder 
risico bestaat dat 
ziektekiemen zich 
kunnen verspreiden 
tussen gebruikers. 

GEMAKKELĲ K AAN TE KOPEN 
ACCESSOIRES
Essentiële consumables, waaronder pa-
pieren wegwerpbekers, schoonmaak-
producten voor de dispenser, 
persoonlij ke beschermings-
middelen en gedragsvoorschriften 
nabij  het afgiftepunt helpen de 
verspreiding van ziektekiemen 
op de werkplek te voorkomen. 
Een handig en betaalbaar 
abonnement garandeert dat 
u nooit zonder komt te zitten.

SUPPORT EN EXPERTISE
Met behulp van ons vriendelij k en behulpzaam 
klantenservice team leveren wij  een volledige 
aftersalesservice. Hierbij  komt een probleemloze 
installatie en regelmatig onderhoud en 
instandhouding door onze vakkundig opgeleide 
technici, zodat uw waterdispensers veilig en in 
topconditie blij ven werken.

'HYGIËNE EERST'-AANPAK
Met naleving van de meest strikte voorschriften binnen 
onze toeleveringsketen waarborgen we veiligheid bij  
elke stap. Van de productielij n, via de verpakking en 
de verzending tot en met de contactloze levering,  
installatie en het onderhoud: wij  nemen alle nodige 
voorzorgsmaatregelen. En we zien erop toe dat onze 
leveranciers hetzelfde doen.

Wilt u veilige en hygiënische 
toegang tot gezonde hydratatie mogelij k maken?

Nu downloadenNu downloaden

Vraagt u zich af hoe u 
uw waterdispenser weer 
moet opstarten na een 
periode van sluiting of 
hoe u deze op hygië-
nische wĳ ze in dienst 
houdt? Deze richtlĳ nen 
bieden praktische onder-
steuning om uw water-
dispenser schoon en 
op en top veilig te laten 
werken.

Bel ons op +31 (0)88 165 3000 (NL) / +32 (0)2 556 37 97 (BE)
of e-mail naar info@waterlogic.nl / info@waterlogic.be
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Better thinking, better water,  
beter for you, better for the planetTM

Bij Waterlogic begint alles bij onze visie op water. Achter elke 
druppel Waterlogic-water schuilen jaren van kennis, innovatie en 
ervaring, gericht op het afleveren van zuiver, lekker drinkwater in 
het kader van een duurzame strategie.

Aangezien we onze eigen waterkoelers ontwerpen, produceren, 
verdelen, installeren en onderhouden, profiteert u van een 
ongeëvenaard kwaliteitsproduct én een brede waaier aan 
consumables en accessoires. Onze Total Care-dienstverlening is 
onberispelijk en speelt meteen op al uw behoeften in. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over 
Waterlogic en ontdek welke oplossing het best bij u past.

Bel +31 (0)88 165 3000 (NL) 
 +32 (0) 2 556 37 97 (BE)

Mail info@waterlogic.nl 
 info@waterlogic.be

Bezoek onze website  
www.waterlogic.nl 
www.waterlogic.be


