
The healthy refreshment company!           

Altijd volop heerlijk gekoeld water voor uw gasten, klanten en medewerkers. De Ocean leidingwaterkoeler is 
de favoriete keuze voor hotels, vergaderzalen, kantines en bureauruimtes waar men in alle facetten oog heeft 
voor kwaliteit en stijl. Onze elegante Ocean leidingwaterkoeler verrijkt elke ruimte met zijn slanke vorm en 
luxe uitstraling van edelstaal.  

Karaffen, waterfl esjes en bidons kunnen eenvoudig worden afgevuld dankzij de ruime tapopening. De Ocean 
leidingwaterkoeler kan overal worden geplaatst waar een aansluiting op de waterleiding en een stopcontact 
voorhanden is.

Voor de reductie van kalkaanslag, verbetering van smaak en optimale drinkwaterkwaliteit is deze waterkoeler 
leverbaar met diverse fi lter en UV-technologie opties. 

Tevens verkrijgbaar als fl essenwaterkoeler.

Ocean leidingwaterkoeler
De elegante edelstaal leidingwaterkoeler
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The healthy refreshment company!           

Technische specifi caties

Leidingwaterkoeler accessoires

Capaciteit

Koud water 5,2 liter/uur

Heet water 5 liter/uur

Energieverbruik 

Koud & Ongekoeld water 85 Watt max.

Heet & Ongekoeld water 600 Watt max.

Tapkraan opties

Temperatuur

Koud water ca.   7 °C

Kamertemperatuur ca. 18  °C

Heet water ca. 94  °C

Afmetingen

Breedte 34 cm

Diepte 34 cm

Hoogte 97 cm

Taphoogte 77 cm

Gewicht 13,5 kg

Ongekoeld

HeetKoud

Koud

+

+

Heeft u vragen? Wij geven u graag persoonlijk advies. T. +31 (0) 475 33 66 44  |  info@misteraqua.com
Meer informatie over onze waterkoelers kunt u vinden op www.misteraqua.com

Tapkraantjes

Groot lekbakje

RVS-look

Ruime 
tapopening

Bekerhouder

Filter en UV-technologie opties

3M fi lter, Brita fi lter, SIP® UV-technologie


