
AVANT

AVANT is de meest geavanceerde drinkwaterfontein die u fris spuitwater aanbiedt. Het professionele 
systeem voor spuitwater voegt CO² toe aan het water van Culligan zodat het nog frisser wordt. Dit alles gebeurt
tegen een uiterst voordelige prijs. Door zijn sober en elegant design kan het toestel overal geplaatst worden.
Het is beschikbaar in 2 modellen: koud water + koud spuitwater of koud water + koud spuitwater + warm water.



FLESSEN 
Flessen van 13 en 18,9 liter.

BEDIENINGSKNOPPEN 
De twee (of drie) knoppen zijn ge-
scheiden van de kraantjes waardoor
er een verminderd risico is op 
besmetting van de kraantjes door
aanraking van de gebruiker. Doordat
de knoppen zich aan de bovenkant
van de fontein bevinden, is dit zeer
gunstig voor de ergonomie. 

WATERRESERVOIR
Waterreservoir in inox voor koud water
en spuitwater. Hierdoor vermindert
de ontwikkeling van bacteriën. 

ANTIBACTERIEEL 
UV-SYSTEEM (OPTIONEEL)
De twee kraantjes worden voortdu-
rend onder UV-licht geplaatst. Dit
licht heeft een oxiderende werking
op levende organismen en verhindert
dat er zich bacteriën gaan ontwik-
kelen aan de twee kraantjes. Zo
vermindert ook het risico op een
bacteriële besmetting van de leidingen.
De UV-lamp moet één maal per jaar
vervangen worden.

CO²-FLESSEN
De flessen bevatten 1 kg CO² (voor
200 liter spuitwater) en worden in
de fontein zelf geplaatst achter een
afneembare klep. Zo kunnen ze 
gemakkelijk vervangen worden. 

HYGIËNISCH SYSTEEM
Een luchtfilter zorgt ervoor dat er
geen bacteriën terechtkomen in het
reservoir voor koud water en in de fles.

SYSTEEM 
VOOR SPUITWATER
Het CO²-gas en het water worden
bij elkaar gebracht in een specifiek
reservoir waar het onder professionele
overdruk komt te staan. Er wordt
ongeveer 5 gram CO² toegevoegd
per liter water. Deze technologie is
speciaal aangepast voor intensief
gebruik. 

RESERVOIR VOOR WARM
WATER (OPTIONEEL)
Bevat 1,5 liter water op 90°C.

INGEBOUWDE 
BEKERHOUDER
De bekers worden ondersteboven
geplaatst om elke mogelijke bes-
metting te verhinderen.

OPVANGBAKJE
Er bestaan 2 afneembare modellen:
voor een grote inhoud met aanduiding
van het niveau, voor een kleine inhoud
om gemakkelijker karaffen of flessen
af te vullen (zie hiernaast). 



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 ontsmetten die in contact
komen met het water 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 AVANT

Type koeling R134A

Filterniveau van de lucht die in de fles komt 5 µ

Vermogen van de koeling 150 Watt

Vermogen van het systeem voor spuitwater 160 Watt

Vermogen van het reservoir voor warm water 710 Watt

Debiet van koud water of spuitwater (aantal opeenvolgende glazen) 12

Debiet van warm water (aantal opeenvolgende glazen) 5
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* klein opvangbakje

*

AFMETINGEN

STAPELREK 
VOOR 4 FLESSEN

TOEBEHOREN

STAPELREK 
VOOR 6 FLESSEN
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