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Profil
Kuvatek A/S er en dansk virksomhed med en stor forkærlighed for rent og koldt drikkevand. Derfor bruger vi alt
vores tid på at udvikle og producere bæredygtige drikkevandskølere, der skal danne rammen for en god og sund
arbejdsdag.
Vores vision er at levere et sundt alternativ til sukkerholdige læskedrikke, så medarbejdere, patienter, skolebørn
og mange andre har en sund og attraktiv mulighed til at dække det nødvendige væskebehov, der kræves til dagens
udfordringer. Vi ved, hvor utiltalende og uhygiejnisk det kan være at forsøge at fylde sin drikkedunk på toilettet,
og vandet vil bare ikke bevæge sig under en lunken stuetemperatur. Det vil vi gerne ændre, og derfor har vi
produceret en vandkøler, der giver kold vand fra første dråbe.
Vi holder til i Nordjylland, hvor produktionen finder sted. Det betyder, at alle vores produkter produceres I Danmark
under danske forhold.

Produkt
Vi producerer drikkevandskølere, der kobles direkte på vandtilslutningen, og vandet hentes derfor direkte
fra de danske vandværker. Dette bliver muligt, da Kuvatek A/S har fremstillet en køler, der anvender 100%
gennemstrømning. Det betyder, at vi kan producere en køler, hvor der hverken anvendes tank, UV-lys 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, da der ikke står vand i køleren, når den ikke er i brug. En vandkøler fra Kuvatek A/S svarer
simpelthen til at åbne for den kolde vandhane og få vand med det samme.
Vandkølere fra Kuvatek A/S har en stor kapacitet, hvilket betyder, at køleren kan levere 65-120 liter koldt vand
i timen, afhængigt af hvilken model der vælges. Selv om køleren har en stor kapacitet i form af en høj mængde
nedkølet vand pr. time, så har den et yderst lavt standby-strømforbrug, hvilket gør den samlede miljøpåvirkning
ekstremt lille. Det lave strømforbrug skyldes bl.a., at der ikke anvendes dyr elektronik eller unødige ressourcer på
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en tank, der skal holde temperaturen nede. Det betyder, at vandet kun køles, når der tappes, og køleren kan med
fordel indgå i et el-spare-program på linje med en pære eller andet tænd-og-funger udstyr. Alt i alt vil en vandkøler
fra Kuvatek A/S have et elforbrug på ca. 50 kr. årligt.

Den rette løsning til dig
Hos Kuvatek A/S går vi meget op i, at kunden får en løsning, der passer præcist til deres tanker og ønsker. Derfor
bliver vi ofte spurgt, om vi kan lave specialløsninger. Her siger vi sjældent nej, men tager det som en udfordring, og
kaster os i anderledes kølerløsninger. Det sker ofte i samarbejde med arkitekter. Arkitekterne tænker vandløsninger
ind i deres tegninger, og der kommer altid nogle flotte resultater ud af samarbejdet.
Alle kan være med til at designe deres egen drikkevandskøler.

Specialløsning med corian vask og integreret haneophæng
hos Viborg Katedralskole.

Specialløsning med corian vask, samt rustfristål rist og
integreret haneophæng hos Aalborghus Gymnasium.

Specialløsning, hvor køler og haneophæng er kombineret i
en total løsning, hos Sundhedscenteret Hjørring.

Specialløsning med fire tappetårne intergreret i et bord,
perfect til kantiner, hos Herlev hospital.
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Bæredygtighed
Vores filosofi baserer sig på at skabe bæredygtige drikkevandskølere, hvor forbrugeren ikke skal spekulere over,
hvorvidt kvaliteten er i orden eller ej. Derfor bruger vi udelukkende naturlige kølemidler i vores vandkølere. Det
naturlige kølemiddel R290 udleder intet, der kan påvirke ozonlaget eller drivhuseffekten i en negativ retning. R290
har et Global Warming Potential (GWP) på 3, hvor kølemidler der anvendes i andre drikkevandskøler ligger på
omkring 1300, og dermed har en negativ ozonlags- og drivhuseffekt.
Herudover er hovedbestanddelene i drikkevandskølerne produceret i rustfrit stål og aluminium. Det vil sige, at
der ikke er noget svært-genanvendeligt skrot, hvilket er med til at sikre en bæredygtig livscyklus for produkternes
komponenter. Stort set alle komponenter kan genanvendes, hvis køleren ikke længere er i brug. Desuden er
vandkølerne i al væsentlighed opbygget af standardkomponenter, og kan således vedligeholdes og repareres af
en lokal kølemontør.

Service og Montering
Hos Kuvatek A/S arbejder vi ikke med dyre og unødvendige serviceløsninger. Man betaler en pris for køleren, og
herefter kommer der ikke andre uforudsete udgifter. Der er ganske enkelt ikke brug for dyre serviceløsninger,
da der hverken er tank eller filtre, der skal udskiftes hvert halve år. Derfor har vi ikke en montør på de danske
landeveje, hvilket stemmer godt overens med vores filosofi for bæredygtighed. En vandkøler fra Kuvatek A/S er en
investering i købet, men efter ganske kort tid bliver det en økonomisk fordel, der tjener sig selv ind.
Alt i alt er der mange gode grunde til at investere i en drikkevandskøler fra Kuvatek A/S. Vores vision er, som
skrevet, at sikre et sundt alternativ til de sukkerholdige drikke, man støder på i løbet af dagen. Hver gang der
vælges et sundt alternativ, bør der vælges en bæredygtig løsning, hvilket vi hos Kuvatek gør vores yderste for at
producere.
Ønsker I yderligere information omkring løsninger og produkter, er I mere end velkomne til at kontakte vores
direktør John Green på tlf.: 21 67 48 24.
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