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     Ett flexibelt utbud 
som passar många
Vi levererar ett i särklass överlägset 
restaurangkoncept som låter krögaren 
fokusera på restaurangen och sina gäster.

Purezza™ är en helhetslösning. Vi står för 
kylare, tapptorn, kara�er, diskbackar och 
så klart ett serviceavtal för att du ska 
kunna servera ett förstklassigt kylt och 
varsamt filtrerat vatten - med eller utan 
kolsyra.

Vi säljer endast vattenkylare som är 
utvecklade för svenska förhållanden. Alla 
våra vattenkylare är CE-märkta och vi är 
noga med att alltid basera våra förslag på 
fabriksnya maskiner.

Vi är Purezza™



    Rivstarta med våra 
färdiga krogpaket!
En kort startsträcka ger snabba intäkter 
där krögaren ska kunna känna sig trygg 
med sitt val av vattenleverantör! 
 
Vi har tagit fram tre alternativ med genom-
tänkta paket för stilla och kolsyrat vatten 
där fokus är satt kring utseende, kvalitet 
och funktion.

I vårt produktutbud har vi också möjlighet 
att kundanpassa tapptorn, förutom det 
stora utbud vi redan lagerför. Vi har också 
underskåp för restaurangmiljö i trä eller 
rostfritt stål. 

Alla paket inkluderar fabriksnya maskiner, 
frakt och installation samt ett serviceavtal.

Medium 
1 st högkapacitetskylare PRO2 XL
1 st Albatross 2 tapptorn hög modell
Anpassat antal serveringsflaskor ”Purezza”

Large
1 st högkapacitetskylare PRO2 XXL
1 st Albatross 2 tapptorn hög modell
Anpassat antal serveringsflaskor ”Purezza”

Large med smaksättning
1 st högkapacitetskylare PRO2 XXL
1 st Calypso2 tapptorn inkl smaksättning
Anpassat antal serveringsflaskor ”Purezza”

Trygga svenska vattenkylare
Vi använder svenskutvecklade kylaggregat med s.k. torrblock vilket gör kylarna betydligt mindre i storlek och 
mer servicevänliga än motsvarande isbanksmodeller. Det borgar också för snabb installation och enkel service. 
Även vår största modell ryms i ett standard 60-skåp och är klar att användas på mindre än 30 min efter uppstart.
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    Komponenterna i vårt framgångskoncept
Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Därför har vi valt att genomgående 
använda högkvalitetsprodukter, utvecklade och producerade för den svenska markna-
den, i samarbete med det svenska systerbolaget Escowa.

PRO2 XL är vår mellanmodell.
Serverar kolsyrat vatten upp till 
45 liter/timme (flöde 150l/tim).
b x h d: 277 x 409 x 399

PRO2 är vår instegsmodell för
kolsyrat vatten och klarar upp 
till 20 liter/timme (flöde 90l/tim).
b x h d: 242 x 409 x 307

Atlantis 120 är en kraftfull bänkkylare 
med rejäla tappkranar och högt flöde 
för stilla och kolsyrat vatten. 
b x h d: 262 x 597 x 575

PRO2 XXL är vår premiummodell.
Serverar kolsyrat vatten upp till 
95 liter/timme (flöde 270l/tim).
b x h d: 350 x 540 x 366

Albatross med två tapphuvuden 
helt i rostfritt stål. Kranen kan fås i 
utförande svart, krom eller koppar, 
samt hög eller låg modell.

Calypso2 är en unik produkt för 
konferens och restaurang. Digital 
display, automatisk dosering och 
integrerad smaksättning.



    Mervärden för en 
bättre kundupplevelse
Vi hjälper till att skapa en bättre upplevel-
se med miljön i fokus. 
 
Calypso2 är en unik, svensk innovation - 
en tappkran som inte liknar någon annan 
och som från grunden är designad utifrån 
behoven i en Nordisk restaurangmiljö.

Med dosering för både glas och kara�, 
integrerad smaksättning med aromor och 
en intuitiv och lättmanövrerad touchdis-
play är det också ett tekniskt hjälpmedel 
utvecklat för en krävande industri.

Med en sober design i svart aluminium är 
den minst lika uppseendeväckande på 
bardisken som den är praktisk i köket och 
tillsammans med kylaggregatet Escowa 
Pro2 XXL blir det en vattenlösning som 
levererar kylt kolsyrat och kylt naturellt 
vatten utifrån högt ställda krav på kapaci-
tet och hygien.



    Vi finns där ni finns
Vi täcker in större delen av företagar-Sverige och använder 
alltid egen personal för service och kundtjänst i storstads-
regionerna.

Genom ett strategiskt viktigt samarbete med lokala aktö-
rer inom horeca- och vendingbranschen har vi möjlighet 
att nå kunder utanför vårt eget upptagningsområde.

I vårt serviceavtal ingår två årliga besök som bl.a. innefattar 
byte av vattenfilter och hygienservice. Vi inkluderar även 
restid, reservdelar och utbytesmaskin vid behov. Detta gör 
vi för att säkerställa att maskinen och dess tillbehör ska 
leverera optimalt under hela avtalstiden.

I vårt primära verksamhetsområde har vi 8-24h inställelse-
tid (vardagar) för oförutsedda åtgärder. Vi lagerför reserv-
delar själva och har vår huvudleverantör Escowa i Sverige 
vilket borgar för snabba leveranser och hög servicenivå.

 



    Nöjda kunder är vårt mål
Under våra 20 år som leverantörer av dricksvattenlösning-
ar har vi skapat en värdefull plattform för återkoppling och 
nyutveckling.

Vår nära kontakt med kunderna har gett oss möjligheten 
att utveckla en produkt som är helt anpassad till kundens 
behov. Våra kranar, kylare och tillbehör följer till hundra 
procent svensk och europeisk standard och lagkrav.
 
Som över 20 år gammal leverantör blir vi också en av de 
äldsta och mest välrenommerade företagen i den svenska 
vattenbranschen. Detta återspeglas i våra referenskun-
ders positiva utlåtanden om vår produkt, service och 
kundhantering.

Vi hoppas på att få möjligheten att bli er nya leverantör av 
unika vattenlösningar, där fokus ligger på servicevänlighet, 
pålitlighet och långsiktiga a�ärsrelationer.



SVERIGES STÖRSTA LEVERANTÖR
AV VATTENLÖSNINGAR FÖR EN
BÄTTRE RESTAURANGEKONOMI.

    Vi är Purezza
Purezza är ett välrenommerat varumärke inom Waterlogic-
koncernen. Med över 20 års erfarenhet av dricksvatten-
lösningar och ett starkt fokus på svenska HoReCa-branschen 
har vi mycket att erbjuda.

Waterlogic Sverige är en del av en betydande internationell 
organisation som med sin samlade erfarenhet är världens 
största leverantör av dricksvattenlösningar.

Den svenska divisionen grundades i sin ursprungliga form 
redan 1996 och har sedan dess försett tusentals svenska 
företag med vattenautomater för stilla och kolsyrat vatten.

Waterlogic Sverige omsätter närmare 40 miljoner kronor 
och har servicekontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Laholm och Enköping och sysselsätter över 30 anställda. 
Det gör oss till Sveriges i särklass största enskilda leverantör 
av vattenautomater till kontor och restauranger.

Vår styrka är vår utbredning och vår egen personal. 
Kundtjänst, distribution, försäljning och installationstekniker - 
alla finns under samma tak och jobbar med produkter som vi 
handplockat från de bästa tillverkarna.

Vi är miljö-certifierade enligt ISO14001.


