Glæden ved iskoldt drikkevand

DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN
SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI

HVILKE OVERVEJELSER SKAL MAN GØRE SIG...
ØKONOMI - KVALITET - BÆREDYGTIGHED
ØKONOMI:
For KUVATEK er økonomi et spørgsmål om de
samlede omkostninger i kølerens levetid - også
kaldet ”Total Cost of Ownership” – eller TCO.
De samlede omkostninger ved en KUVATEK
drikkevandskøler er typisk mellem 25-30% billigere over 5 år og mere end 50% billigere over
10 år.
Anskaffelsesprisen er nok det første man
tænker på. Dernæst kommer serviceomkostninger og til sidst måske driftsomkostningerne, herunder også egen tid brugt på service
og problemløsning.
Levetiden er selvfølgelig en vigtig faktor når
man ser på TCO’en. Ovenstående er beregnet
på 5 år, men en KUVATEK køler har normalt en
levetid på 10-15 år – hvorefter vi i øvrigt gerne
køber den tilbage til renovering og gensalg.
Strømforbruget er en vigtig faktor såvel i forhold til driftsomkostninger, som med hensyn
til bæredygtighed.

BÆREDYGTIGHED:
Hensynet til miljøet vejer særdeles tungt hos
KUVATEK. Det er årsagen til at der ikke findes elektronik eller andre komponenter der er
svære at bortskaffe eller genbruge – som for
eksempel UV-lys med kviksølv.
En KUVATEK køler er udelukkende fremstillet
af rene materialer der let genbruges, fortrinsvis rustfrit stål, kobber og aluminium. Fra vugge-til-grav miljøbelastningen for en KUVATEK
køler er væsentligt mindre end for alle andre
kølere.
GRØN ENERGI
En KUVATEK køler bruger op til 90% mindre
strøm end en tilsvarende køler af andet fabrikat – ifølge test hos Forsvaret. At en KUVATEK
vandkøler, ifølge testen, samtidig kontinuerligt
leverer væsentligt koldere vand, er jo heller
ikke uden betydning.

Serviceaftaler findes ikke hos KUVATEK, af den
simple grund, at der ikke er noget at servicere.
For at bevise det, yder KUVATEK derfor 4 års
omkostningsgaranti – ja, det ER RIGTIGT –
4 års garanti mod omkostninger på drikkevands- løsninger fra KUVATEK.
KVALITET:
Kapaciteten skal passe til behovet. Kvalitet
måles vel først og fremmest på temperaturen
på det vand der tappes – og måske allermest
på vandtemperaturen hos dem der står sidst i
køen. En KUVATEK køler er en ægte gennemstrømskøler der leverer koldt vand når der
tappes, uanset hvem der tapper hvornår.
Dernæst er kvalitet vel et spørgsmål om driftssikkerhed og holdbarhed. En KUVATEK køler
sælges som nævnt med 4 års omkostningsgaranti og den er typisk stadig i brug efter 10 år
eller mere. Ja, vi har kunder der får renoveret
deres KUVATEK køler efter mere end 10 års tro
tjeneste.

KUVATEK sviner heller ikke miljøet ved at have
servicekørsel, fordi der ganske enkelt ikke er
behov for at have tekniker til at køre rundt for
at reparere, fjerne brugte filtre og UV-lys.
KUVATEK tilstræber altid at tilbyde vores
kunder en funktionel og bæredygtig løsning i
en kvalitet langt over forventning - og det lykkes (næsten) altid. Derfor er KUVATEK også
kendetegnet ved at have særdeles loyale og tilfredse kunder.
Hvis vi har en kunde i dit område, har vi også en
positiv reference nær dig. Prøv os.

HVORFOR VÆLGE KUVATEK…

Hos KUVATEK laver vi ikke drikkevandskølere som alle andre:
Spar op til 90% på strømforbruget i forhold til
konkurrerende produkter.
KUVATEK har markedets bedste totaløkonomi.
Over en periode på 5 år betyder det typisk en
besparelse på 25 - 50% i forhold til tilsvarende
konkurrerende løsninger.
KUVATEK yder 4 års omkostningsgaranti.
Hvem ellers tilbyder det i markedet? Er det i
øvrigt ikke rart på den måde at kende sine omkostninger, i hvert fald i de første 4 år af ejerskabet?
KUVATEK drikkevandskølere er markedets
mest holdbare og bæredygtige drikkevandskølere. Det betyder, at du ikke behøver at have
faste årlige omkostninger til dyre serviceaftaler igennem kølerens livsforløb. Over for
eksempel 10 år, bliver det til rigtigt mange
penge.

En KUVATEK drikkevandskøler kan genbruges
mere end 98% hvorfor vi også gerne køber din
brugte KUVATEK køler tilbage når den er udtjent efter lang og tro tjeneste.
Vores dansk producerede drikkevandskølere
har normalt en levetid på 10-15 år eller
mere, hvilket typisk er 2-4 gange længere
end en standard udenlandsk produceret
drikkevandskøler - og vi renoverer ofte en
KUVATEK køler der er mere end 10 år gammel.
Når vi i Skandinavien har noget af Verdens
reneste vand, er det ikke nødvendigt at investere i en drikkevandskøler med filtre og/eller
UV–belysning af vandet. Filtre og UV-belysning
er lavet til udenlandske markeder, hvor man
ikke har rent vand som i Danmark.
KUVATEK leverer kun drikkevandskølere, som
er utroligt rengøringsvenlige og hygiejniske.
Det kan vores mange kunder indenfor bl.a.
hospitaler, skoler og private bekræfte.
En KUVATEK drikkevandskøler leveres oftest
med et separat haneophæng.
Dette giver mange fordele. 100% støjfri betjeningsenhed, mulighed for eget design, tilpasning af farver til omgivelserne, mulighed
for udskiftning til nyt design – uden at skulle
skifte køleren.

KUVATEK er en gennemstrømskøler. Det betyder at vandet nedkøles i takt med aftapningen
og kun når der tappes. KUVATEK producerer
kølere hvor der hverken anvendes tank, UVlys eller filter. Dette er med til at sikre, at der
ikke kan dannes bakterier, når køleren ikke er
i brug. Samtidig giver det koldt vand fra første
dråbe - spar tid og omkostninger.

KUVATEK laver mange specielle løsninger som
udvikles i samarbejde med kunden og produceres på egen fabrik i Nordjylland.

Skal vandet være
bæredygtigt og koldt.
Skal det selvfølgelig komme fra
en KUVATEK drikkevandskøler!
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DF05

DF05 - Separat

KAPACITET:
Ca. 60 liter koldt vand i timen.
Kølekapacitet 600 W.
Tappehastigheden er justerbar,
typisk 7-15 sek. pr. 1/2 liter.
Fås som bordmodel, separat
model og indbygningsmodel.

df05 - bordmodel

DEN PERFEKTE LØSNING TIL
KONTORMILJØER, FROKOSTSTUER,
VENTEVÆRELSER, SFO’ER,
LÆRERVÆRELSER ELLER
FITNESSCENTRE.

M2

M2 og MB1 leveres i standardfarven
Antracit, men modellerne fås også i
andre farver mod merpris.

MB1
mb1 haneophæng

Et enkelt og diskret
haneophæng.

m2 høj

Elegant haneophæng i et stilrent
design. Selve køleren kan monteres
i et tilstødende lokale, så kun selve
tappenheden er synlig
Modellen kan leveres med eget logo.

TT1

PAW2
paw2

tt1

Stilrent og elegant
Tappeenhed i
rustfri stål.
Monteres på
bordplader.

Haneophæng til vægmontering,
leveres i rustfri stål incl. 2 tappehaner
pr. anlæg. Den separate vandkøler
kan monteres i et tilstødende lokale,
så kun selve tappeenheden er synlig.

DF12
df12 - separat

df12 - bordmodel

NÅR BEHOVET FOR KOLDT DRIKKEVAND
ER STØRST – TIL SKOLER, HOSPITALER,
KANTINER OG RESTAURANTER.

KAPACITET:
Ca. 150 liter koldt vandt i timen.
Kølekapacitet 1600 W.
Tappehastigheden er justerbar,
typisk 7-15 sek. pr. 1/2 liter
Fås som bordmodel, separat model
og indbygningsmodel.
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Kuvatek: Fokus på bæredygtighed og økonomi
Kuvatek A/S har siden 1985 specialiseret sig i design og produktion af bæredygtige
og økonomiske drikkevandskølere. Virksomheden har fokus på at levere grønne
løsninger, hvor miljøbevidsthed, hygiejne og tryghed for forbrugeren er i højsædet.

Dansk kvalitet – din tryghed!
Kuvateks drikkevandskølere er designet, produceret – og godkendt i Danmark.
Det er din garanti for, at vores produkter – og det kolde vand i hanen – lever op
til høje, danske standarder, når det gælder kvalitet og hygiejne

Kontakt os for yderligere information.
Kuvatek A/S · Parallelvej 2 · 9870 Sindal
Tlf. +45 6596 7796 · E-mail: info@kuvatek.dk
www.kuvatek.dk

