Tap iskoldt vand fra separate haner..
Med en løsning, hvor tappehanerne er separeret fra køleren, opnår I mange fordele bl.a.:

• En meget elegant løsning som nemt kan
passe ind alle steder
• Kun tappehanerne er tilgængelige for
brugerne
• Total lydløs da selve køleren er placeret
separat (f.eks. i tilstødende rum)
• Minimerer risiko for skader på anlægget
• Hygiejnisk løsning (nemmere rengøring,
da den ikke optager gulvplads)
• Stor spildbakke med eller uden afløb
• Mulighed for flere tappehaner fra samme
køler

Flexcool® Haneophæng model M2
Vandkøler ideel til kontor, frokoststue,
venteværelse, lærerværelse, SFO,
fitnesscenter m.m.
Flot og stilren løsning med én påmonteret tappehane.
Med stor spildbakke med mulighed for afløb.
Leveres som standard i farven antracit, men kan mod
et mindre tillæg leveres i andre farver efter eget ønske
samt i rustfri stål.
Derudover er der mulighed
for at få eget logo placeret
på haneophænget. Det kan
være firmaets eget logo –
eller et reklamelogo fra en
gavmild sponsor!

• Altid rent og friskt vand, tappet
direkte fra egen hane.
100% gennemstrømskøler

• Kraftig nedkøling

• Ingen risiko for bakterieudvikling.
(Ingen skjult vandtank eller filter i
anlægget)

• Stor kapacitet (fra 65 til 300 liter i timen)

• Minimal vedligeholdelse. (Ingen filtre 		
og ingen udgifter til serviceaftale).
• Lavt strømforbrug

• Leveres med støjsvag Danfoss
kompressor
• Brugervenlig betjening
• Dansk udviklet – Produceret i Danmark
- til danske forhold
• Alle modeller er VA-godkendte
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PAW2

Løse tappehaner model MB1

Haneophæng med 2 tappehaner model PAW2

De løse tappehaner kan monteres direkte
på væggen. Enten over en spildbakke –
direkte over en vask – eller blot over en
bordplade med f.eks. en løs spildbakke
under. En elegant løsning, som sparer
plads og samtidig giver mulighed for at
placere hanerne i en højde, der giver
plads til selv store kander eller saftflasker!

En ideel løsning til placering de steder, hvor der er behov for
store mængder koldt vand på kort tid. Velegnet til skoler –
kantiner – idrætshaller m.m.
Med de to tappehaner kan der hurtigt tappes koldt vand
fra begge haner samtidig. Typisk under 15 sekunder for
½ liter pr. tappehane. Det sparer tid og minimerer køen
ved tappestedet. Tappehanerne er placeret på et rustfrit
kabinet med en meget stor spildbakke, hvorfra der kan
etableres afløb.
En elegant og robust løsning!

Model DF 12
Model DF 5
Lille støjsvag køler med en kølekapacitet på
600W, svarende til ca. 65 liter i timen.
Velegnet til montering sammen med et af
de mange M2 haneophæng eller med en
enkelt MB1 hane.
Køleren fås også som bordmodel med en
hane og kan mod merpris endvidere
leveres i flotte moderne farver.

Meget robust anlæg med en kølekapacitet på 1600W,
svarende til ca. 150 liter i timen. Velegnet til montering
sammen med haneophæng Paw2 med 2 tappehaner
– alternativt med 2 eller flere haneophæng som M2 og
MB1.
Køleren fås også som bordmodel med 1 hane og
alternativt endvidere med udtag til haneophæng.

Leverandør af professionelle og fleksible løsninger indenfor gennemstrømskølere..
VP Consult - Din sparringspartner indenfor
fleksible gennemstrømskølere.
VP Consult har rådgivet dansk erhvervsliv,
institutioner, kommuner og sundhedsvæsen
om vandkølere gennem en lang årrække.
Siden 2001 har VP Consult markedsført og
solgt Flexcool® friskvandskølere.

Kontakt os og hør mere om mulighederne.
Få et uforpligtende tilbud på en løsning
tilpasset jeres behov.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Verner Petersen
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