
F-MAX

DE DRINKWATERFONTEIN F-MAX stelt de meest geavanceerde fontein voor. Het is een
ultramodern toestel dat op verschillende gebieden alle concurrenten overstijgt: hygiëne, energiebesparing,
ecologie, ergonomie,... Het design wordt volledig op uw wensen afgestemd.



FLESSEN 
Flessen van 13 en 18,9 liter.

“EGEL” PRIKPEN 
Soms vergeet men het plastieken label te verwijderen
dat ervoor zorgt dat het water niet uit de fles loopt.
Dankzij zijn scherpe punt verscheurt de prikpen het
label in plaats van het in de fles te duwen. 

LUCHTFILTER 0,5 µ 
Dit onderdeel is heel belangrijk voor de hygiëne: het filtert
de lucht die in de fles komt als het water naar buiten
loopt. De filter van de F-Max is een van de beste op de
markt. Bovendien is deze zo ontwikkeld dat het water
niet meer kan terugkeren naar de filter en de fontein kan
simpelweg niet werken zonder deze filter. 

RESERVOIR VOOR KOUD WATER 
Gewone fontein
Het koud water zit in een reservoir dat in contact staat
met de lucht = snelle ontwikkeling van bacteriën.

Fontein F-Max
Het water zit in een reservoir dat niet in contact staat
met de lucht. Bij elk onderhoud wordt dit onderdeel, net
als alle onderdelen die in contact komen met het water,
vervangen door een nieuw.  

Reservoir voor koud water met grote inhoud (2,5 liter)
en geïsoleerd op 360°: u kunt 14 bekers koud water na
elkaar afvullen: dat is 8 keer meer dan bij een gewone
fontein.

ERGONOMIE
De drukknoppen bevinden zich aan de bovenkant van de fontein zodat
u zich niet hoeft te bukken. De kraantjes zijn beschermd tegen toevallige
aanrakingen met de handen dankzij de dubbele structuur. De robuuste
knoppen in inox (gemakkelijk schoon te maken) zijn gescheiden van de
kraantjes en daardoor vermindert het risico op besmetting van het water
als de gebruiker op de knoppen drukt. De goed zichtbare kraan maakt het
afvullen van een fles of karaf uiterst makkelijk. 

OPVANGBAKJE
Het opvangbakje is uitgerust met automatische verdamping: het verzamelde
water gaat naar een reservoir dat precies boven de compressor ligt. De warmte
die de compressor produceert, zorgt ervoor dat het water verdampt. 

BEKERHOUDER 
De bekerhouder zit ingebouwd en kan vele bekers bevatten. De bekers worden
ondersteboven geplaatst om elke mogelijke besmetting te verhinderen.

RESERVOIR VOOR WARM WATER 
(OPTIONEEL) 
Het reservoir voor warm water met hoog rendement 
verbruikt slechts 30 Watt per dag als deze in stand-by staat.

Lucht



SERVICE 
Zoals bij elke drinkwaterfontein vindt ook bij dit toestel een regelmatig onderhoud plaats. Als u het
toestel huurt of als u na aankoop een onderhoudscontract ondertekent, zal de technieker van Culligan
bij elk onderhoud alle onderdelen die in contact komen met het water vervangen door nieuwe en
zal hij de buitenkant van het toestel schoonmaken.

INSTALLATIE 
Een eenvoudig stopcontact volstaat (op minder dan 1,5 meter van de plaats waar het toestel zal staan).

MODEL F-MAX

Afmetingen (zonder fles) (H x L x D) 110 cm x 26 cm x 39 cm

Type koeling R134A

Filterniveau van de lucht die in de fles komt 0.5 µ

Vermogen van de compressor 110 Watt

Vermogen van het reservoir voor warm water 460 Watt

Energieverbruik van het reservoir voor koud water in stand-by 350 Watt / dag

Energieverbruik van het reservoir voor warm water in stand-by 30 Watt / dag

Debiet van koud water (aantal opeenvolgende glazen) 14

Debiet van warm water (aantal opeenvolgende glazen) 6

VERMINDERD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 
De thermische isolatie van het reservoir voor koud en warm water, dat gewoonlijk
verwaarloosd wordt bij de meeste fonteinen, is bij de F-Max extra goed uitgerust.
Het reservoir voor koud water is volledig geïsoleerd (op 360°), terwijl bij de andere
fonteinen de bovenkant nooit geïsoleerd is. Het warm water zit in een reservoir met
dubbele wand waartussen er lucht zit ! 
Resultaat: een besparing van minimum 40 euro op het elektriciteitsverbruik
per jaar in vergelijking met een beter model bij de concurrentie.

EUROPESE PRODUCTIE 
Doordat de toestellen in Engeland worden geproduceerd, is er minder CO² uitstoot tijdens
het transport naar België in vergelijking met Aziatische productie. 

RECYCLEERBAAR 
Doordat het onderstel uit één stuk is vervaardigd en doordat de weinige onderdelen die zijn gebruikt
allemaal uit hetzelfde materiaal zijn gemaakt, is het toestel gemakkelijk recycleerbaar en dus weinig
energierovend.

Ecologisch
De F-Max is niet alleen hygiënisch en ergonomisch, maar bezit ook nog een hele
reeks eigenschappen die ervoor zorgen dat de F-Max, samen met de E-Max, 
het meest ecologische model is op de markt. 

ENERGY
SAVING

MONEY
SAVING

REDUCED CARBON
FOOTPRINT



www.culligan.be

Culligan N.V. - Culliganlaan 1b - 1831 Diegem - info@culligan.be - Tel. 0800/94.004 - Fax 02/331.27.64

TOEBEHOREN

BESCHIKBARE KLEUREN 

Het frontpaneel is verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart of wit.

De zijkanten zijn verkrijgbaar in 12 kleuren: zwart, wit, lichtblauw, blauw, 
donkerblauw, knalrood, donkerrood, roze, limoengroen, lichtgrijs, zilver en geel.

Maar liefst 24 mogelijke combinaties!

PERSONALISERING 

Naast de 12 standaardkleuren bieden we u ook kleuren
“op maat” aan.

• STAPELREK VOOR 4 OF 6 FLESSEN

• TAPIJT
Een mooi tapijt beschermt de vloer en zorgt ervoor dat 
uw fontein op een nette manier gepresenteerd wordt.

• QUATTRO-VUILNISBAK VOOR BEKERS
Verkrijgbaar in 2 kleuren die passen bij de F-Max: 
wit en donkerblauw of zwart en grijs.

BELETTERING 

Culligan biedt u de mogelijkheid om uw logo
of persoonlijk bericht op de zijkanten van de
fontein te laten plaatsen. Daardoor is het
toestel niet langer meer een eenvoudige
drinkwaterfontein, maar wordt het een waar
communicatiemiddel, zowel binnen het bedrijf
als naar de buitenwereld toe. 


