HOLD HOVEDET

KOLDT

- få frisk nedkølet
drikkevand fra 2
haner samtidig!
Flexcool® friskvandskøler gør det nemt
og billigt at slukke elevernes tørst på
en sund og miljørigtig måde.
Anlæg med en kølekapacitet på 600W, hvilket svarer til cirka 65 liter
nedkølet vand i timen. Flexcool® DF 5 leveres med en hane på selve
køleren eller med et separat haneophæng.

		

Kabinet: D 340 mm x B 275 mm x H 325. Hertil kommer eventuelt
påmonteret hane
Vægt: 18 kg
Kabinet: Eloxeret aluminium
Levering: Normal leveringstid op til en uge. Ofte dag-til-dag levering.

Flexcool® DF 12
Anlæg med en kølekapacitet på 1600W, hvilket svarer til cirka 150 liter
nedkølet vand i timen.Flexcool® DF12 leveres med tappehane på køler,
eller med et elegant haneophæng i rustfrit stål.
De 2 tappehaner gør det muligt at tappe iskoldt vand fra to haner samtidig.
Separat haneophæng i rustfrit stål og med 2 tappehaner:
D 300 mm x B 600 mm x H 400 mm.
Haneophænget leveres som standard med stor spildbakke og afløb.
Kabinet: D 340 mm x B 400 mm x H 340mm. Hertil kommer eventuelt
påmonteret hane.
Vægt: 23 kg
Kabinet: Rustfrit stål
Levering: Normal leveringstid op til en uge. Ofte dag-til-dag levering.

Flexcool®DF 18
Anlæg med en kølekapacitet på 2200W, hvilket svarer til cirka 200 liter
nedkølet vand i timen.Anlægget kan leveres med op til
4 eksterne haner til samtidig brug.
Flexcool® DF 18 produceres efter ordre – og tilpasses jeres ønsker.

Meget sikre
“skole-løsninger”
- hvor kun tappehanerne
er tilgængelige for
brugerne
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Flexcool® friskvandskøler
– et fleksibelt alternativ
Det reneste, sundeste og mest miljørigtige alternativ er vand.
Her har der hidtil været få muligheder. Det halvlunkne drikkevand
fra hanerne eller det relativt dyre og vedligeholdelseskrævende
kildevand, hvor kapaciteten er lille, og som ifølge en række
undersøgelser ofte har et højt indhold af bakterier.
En anden mulighed er en Flexcool® friskvandskøler, der er lige
til at sætte på den almindelige vandinstallation. Flexcool® køler
herefter vandet ned til f.eks. 3 grader eller efter ønske, og
børnene har altid en frisk tørstslukker lige ved hånden.

EN LANG RÆKKE FORDELE
Flexcool® friskvandskøler har bl.a.
følgende fordele:

· Ingen risiko for bakterieudvikling, da vandet ikke 		
“står og venter” på at blive brugt

· Fleksibel opsætning. Som fysisk “automat” eller
i forbindelse med separate haner

· Stor kapacitet, der kan klare et stort pres i
frikvartererne. Alt vand er koldt og klart til at drikke

· Prisbillig løsning p.g.a.: minimal vedligeholdelse 		
(ingen filtre, påfyldninger, rensninger etc.)

· Nem at betjene – også for børn

· Ingen servicekontrakt, da der ikke er brug for
periodisk vedligeholdelse
· Lavt strømforbrug, da den kun køler, når der
tappes vand. Dermed også en miljøvenlig løsning
· 100 % gennemstrømskøler

· Mulighed for op til 4 tappehaner
· Støjsvag. Mindste model kun 26 dB
· Dansk udviklet og produceret
· VA godkendt

Flexcool® findes i flere størrelser,
der kan leveres som fleksible og
individuelle løsninger:
• DF 5 med kølekapacitet 600W svarende til ca. 65 l/time
• DF 12 på 1600W svarende til ca. 150 l/time
• DF 18 på 2200W svarende til mere end 200 l/time
DF 5 leveres i eloxeret aluminiumkabinet og DF 12 samt DF 18
leveres i rustfrit stålkabinet.
Alle løsninger tilpasses jeres behov med påmonteret hane eller
væghængte haner.

Læs mere på www.vpconsult.dk
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på en Flexcool®
friskvandskøler eller aftal evt. et besøg på skolen.
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