
SCHOOL is een waterdispenser aangesloten op de waterleiding. Het is de ideale oplossing voor  
openbare plaatsen zoals scholen, overheden, ondernemingen en andere. School verdeelt kwaliteitswater  
dankzij het filtersysteem van Culligan.
De vier toetsen op de hoeken van de fontein en het specifieke ontwerp van de behuizing maken deze dispenser 
erg gebruiksvriendelijk, zelfs voor personen met beperkte mobiliteit.
Voor een maximale gebruiksveiligheid omvat de behuizing, die volledig in inox is uitgevoerd, geen scherpe 
hoeken of zichtbare bevestigingselementen.
Als optie kan een koelsysteem in alle seizoenen voor fris water zorgen. Voor buiteninstallaties garandeert het 
antivriessysteem ook tijdens de koudste periodes van het jaar een onberispelijke werking.

SCHOOL



SCHOOL

1. Monddouche in soepel materiaal om letsels te voorkomen

2. Eenvoudige regeling van de waterstraal

3. Afgeronde hoeken om letsels te voorkomen

4. Vier drukknoppen los van de wateruitgang

5. Volledige inoxbehuizing

6. Ontwerp toegankelijk voor personen in een rolstoel

7. Als optie : koelsysteem (30 liter per uur)

8. Als optie : Easy Fill om glazen, veldflessen en karaffen te vullen

Niet afgebeelde optie :  elektrische verwarmingsweerstand als 
antivriesbescherming.

* afhankelijk van de kwaliteit van het leidingwater.

PLAATSING
  Wandbevestiging, hoogte naargelang de grootte van de gebruikers.
 Afvoer voorzien voor de overloop. 

FILTERING
  In optie : 4-stappen filter Green Carbon Plus®:
  - Sedimentfilter : filtering van onzuiverheden
  - Koolstoffilter : verwijdering van eventuele slechte smaken en geuren (chloor, enz.)
  - Polyfosfaatfilter : afname van kalkafzetting
  - Natuurlijke zilverionen : verhinderen dat er zich bacteriën gaan ontwikkelen op het oppervlak van de filter.

KOELSYSTEEM
  Versie zonder koelsysteem : het water is op kamertemperatuur
  Versie met koelsysteem : koelcapaciteit van 30 liter koud water per uur

ONDERHOUD
  Dit toestel moet regelmatig worden onderhouden. Neem een onderhoudscontract van Culligan en een 

formule ‘zonder zorgen’ en u geniet van een garantie-uitbreiding tot vijf jaar.

Model SCHOOL

Gewicht 27 kg (koelsysteem inbegrepen)

Afmetingen (H x B x D) 57 cm x 44.5 cm x 47 cm

Afmetingen Easy Fill (H x B x D) 57 cm x 44.5 cm x 47 cm

Prestaties (liter koud water/uur) 30  (voor water op 27°C, omgevingstemperatuur 32°C, 30,4 liter per uur)

Koelmiddeltype R134a

Lading koelmiddel 145g

Vermogen van de koelgroep 380 watts
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