
Water . Eau196

Ecologisch

Wereldwijd worden er meer dan 1.000.000 
flessen per minuut geconsumeerd. Van 
de 6,3 miljard kubieke ton plastic die als 
afval werd geclassificeerd, werd slechts 
9% gerecycleerd. Plastic flessen breken 
langzaam af in microplastics. Dat betekent
dat op een bepaald moment, de plastic-
deeltjes eindigen in de oceanen. Als 
deze trend zich blijft voordoen, zit er 
in 2050 meer plastic dan vis in de zee.
Bovendien vergt het maken van plastic 
flessen enorme hoeveelheden fossiele 
brandstoffen en verbruikt het proces 3x 
zoveel water dan er werkelijk in de fles zit.

Glazen flessen verbruiken echter nog 
meer fossiele brandstoffen en energie dan 
plastic. Het vervoeren van deze flessen
voor reiniging vereist dan weer veel meer 
transport. 

Financieel

De gemiddelde prijs van 1 liter flessenwa-
ter bedraagt € 0,50. De gemiddelde prijs 
van een liter water uit een bidon komt op 
€ 0,60. Daar komen dan uiteraard nog nog 
de huurkosten bij voor uw dispenser.

Een kantoor van 10 werknemers die elk 
3 glazen water per dag drinken, kost op 
een jaar tijd gemiddeld € 1.072,50. Dat is 
exclusief huurgelden en waarborgen.

Leidingwater zuiveren is een stuk goed-
koper. Ameauré kost voor datzelfde kan-
toor slechts € 78 per jaar. Dat is inclusief 
onderhoudskosten.

Milieuvriendelijk water, zonder transport,
logistieke beslommering of afval, voor 
1/15de van de prijs.

Smaakvol

Waarom geen leidingwater serveren?
 
De meningen over leidingwater zijn sterk 
verdeeld. Een zeer recente studie in  
Vlaanderen leert ons dat 59 % van de 
respondenten het leidingwater niet lekker
vindt, en 39 % vindt het niet veilig. Leiding-
water kan bovendien ook chemische 
bestanddelen en lood bevatten.

Onze filters zuiveren het leidingwater op 
zowel bacteriologische als chemische
parameters en zware metalen. We 
verzachten het water en respecteren de
goede zuurtegraad en aanwezigheid van
mineralen.

Het resultaat is drinkwater met een betere 
kwaliteit en een heerlijke smaak.
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ECOLOGISCHE DRINKWATERSYSTEMEN OP DE WERKVLOER

Ameauré verdeelt en installeert drinkwatersystemen op de werkvloer zonder het gebruik van plastic bidons. 
Onze systemen worden rechtstreeks aangesloten op de waterleiding. Dat wordt dan gezuiverd op bacteriën,
organische polluenten en zware metalen. Na het perfectioneren van zowel de smaak als de geur, kan het water
worden gekoeld en kan er CO2 aan worden toegevoegd.
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Reductie van chemicaliën

De actieve koolstofelementen verwijderen 
endocriene moleculen, desinfectie bijpro-
ducten en tal van andere organische stof-
fen. We gebruiken actieve geperste kool-
stof om een tunneleffect te vermijden. Zo 
voorkomen we dat het water de weg van 
de minste weerstand zoekt en de reductie 
percentages zouden dalen.

Reductie van metalen

Door gebruik te maken van een ionenwisse-
laarhars zijn onze filters geschikt om zware 
metalen zoals lood uit het water te verwij-
deren. Lood kan in het water terechtkomen
door het gebruik van oude leidingen.

Bewaren van mineralen

Onze zuivering is in staat om de pH te 
stabiliseren én de aanwezige mineralen,
die noodzakelijk zijn voor ons lichaam én
de smaak, te behouden.

Staande dispenser

Onze staande dispensers zijn ontworpen 
in een minimalistisch design, opgetrokken 
in roestvast staal. Ze zijn compact, slechts 
246 mm breed, 170 mm diep en 1.040 mm 
hoog. Dat maakt ze inzetbaar op nage-
noeg elke plaats.

Door hun erg geringe energieverbruik zijn 
ze milieuvriendelijk. Bovenaan kan je door 
middel van handige drukknoppen kiezen 
voor ambient, gekoeld of bruisend water.

Tafelmodel

Onze tafelmodellen zijn technologische 
hoogstandjes. Ze zijn voorzien van high 
definition displays met touchscreen. Ze 
hebben zowel free-flow mogelijkheden als 
portiecontrole.

We kunnen ze verder uitrusten met han-
dige tools zoals drukknoppen en touchless 
sensoren, bediening met smartphone of 
NFC-functionaliteiten. 

Opgetrokken in zwart staal, is dit veruit het 
mooiste tafelmodel op de markt.

Inbouw

Wil je graag de werkvloer en alle opper-
vlakken vrijhouden van apparatuur, dan 
zijn onze inbouwsystemen dat wat je 
zoekt. Een kleine waterkoeler wordt on-
deraan de gootsteen geplaatst.

De bestaande keukenkraan wordt door 
ons vervangen door een kraan met 3, 4 of 
5 functies. Naast leidingwater schenkt de 
kraan ook gezuiverd ambient, gekoeld en 
bruisend water. Met keuze uit meer dan 18 
verschillende modellen is er een gepaste 
kraan voor elke keuken.

Een ruime keuze voor elke werkplaats

Een gepaste afwerking voor elke keuken

Onze kranen kunnen worden afgewerkt in chroom, roestvast staal, mat wit en mat 
zwart. De rechterhendel schenkt koud en warm leidingwater.
De linkerhendel schenkt ambient natuurlijk, gekoeld natuurlijk en bruisend water.
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Enorme capaciteit

De cartridges van onze drinkwatersysteem
zijn ruim voldoende om een kantoor van 10 
werknemers gedurende een jaar te voor-
zien van drinkwater en water voor koffie 
en thee. 1 cartridge is het equivalent van 
4.200 liter water.

Dat betekent een enorme besparing in 
opslagruimte, logistieke rompslomp en 
budget.

Rechtstreekse afvoer

De dispenser kan rechtstreeks worden 
aangesloten op een aanwezige afvoer. Op 
deze manier blijft er geen water staan en 
hoeft het lekbakje niet leeggemaakt te 
worden.

Snelste koeling ter wereld

De waterkoelers zijn zo effectief, dat het 
mogelijk is om water van 30°C te koelen 
naar 5°C in slechts 180 seconden. Dat is 
belangrijk, omdat het koelproces zo geen 
risico vormt op contaminatie. Deze uiterst 
hygiënische manier van koelen is de snel-
ste ter wereld.

Milieuvriendelijk koelmiddel

Onze systemen gebruiken het natuurlijke 
koelmiddel R600a. Dit middel garandeert 
een zeer lage bijdrage aan het broeikasef-
fect en het tast de ozonlaag niet aan. 

Altijd fris

Zowel bij zeer koude temperaturen als bij 
hittegolven, de koelcellen werken optimaal 
bij temperaturen van 5°C tot 43°C.

4-voudige antibacteriële bescherming

Inox behuizing

Onze systemen zijn vervaardigd in inox, 
niet in plastic. Door gebruik te maken van 
enkel non-poreuze materialen minimali-
seer je de mogelijkheid dat bacteriën zich 
aan de wand vasthechten.

Bacteriostatisch zilver

Zowel onze cartridges als de koelkamers
van de dispensers zijn ingelegd met 
bacteriostatisch zilver. 

UV desinfectie

Het water wordt eerst nog eens gedesin-
fecteerd door UV licht, alvorens het in de 
koelcellen terechtkomt.

Hoge druk

Een koelsysteem onder hoge druk stuurt 
het water omhoog langs de wanden en 
voorkomt zo de vorming van biofilms en 
bacteriële proliferatie.

Silent Systems

Een probleem van vele waterkoelers is het 
geluid dat ze produceren bij de koeling
zelf. De toestellen op de hedendaagse 
markt produceren gemiddeld tot bijna 
65 dB. Door gebruik te maken van stille 
ventilatie met magnetische ophanging blij-
ven onze toestellen onder de 38 dB. 
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Een mooie presentatie

Met drinkwatersystemen van Ameauré kies je niet enkel voor zuiver en heerlijk water,
presentatie is ook belangrijk. Daarom bieden we karaffen, glazen en drinkbussen aan voor 
klanten en personeel. Het design en de bedrukking worden volledig door ons verzorgd. 
Onze klanten kiezen meestal voor 2 doppen in 2 kleuren, om een mooi onderscheid te kun-
nen maken tussen natuurlijk en bruisend water. 

Beschikbare volumes: 200 ml - 350 ml - 500 ml - 700 ml - 1.000 ml

Volledige controle

Onze tafelmodellen worden voorzien van 
een HD touchscreen. Via een zeer ge-
bruiksvriendelijke interface heb je controle 
over:

• de grootte van de porties
• de temperatuur
• de continue stroom

Management op afstand

Het systeem kan via elk willekeurig toestel
vanop een afstand online gemanaged 
worden . Dit stelt ons in staat om eventuele 
technische interventie op een snelle en
efficiënte manier uit te voeren. 

Touchless

Wil je liever niet dat de dispensers worden aangeraakt? Kies dan voor een touchless 
bedieningspaneel. De sensoren worden geactiveerd vanaf 15 mm afstand.  


