
VALENTINE

De VALENTINE is een fontein die aangesloten is op het leidingnet.
Naast het sobere en elegante design, bezit de fontein een betrouwbare en moderne technologie die bovendien
milieuvriendelijk is. Het is beschikbaar in 2 modellen: vloer- of tafelmodel. Daarnaast is de fontein verkrijgbaar
met koud water en water op kamertemperatuur of met koud water, water op kamertemperatuur en warm water.
In totaal kun je dus kiezen uit 4 verschillende versies.



Culligan filtering
Bij het vloermodel bevindt de Culliganfilter voor 5600 liter
zich achter het frontpaneel. Zo is die gemakkelijk bereikbaar
tijdens de jaarlijkse vervanging. Een filterkop met ingebouwde
klep maakt de vervanging nog makkelijker en verhindert
dat er water uit de fontein kan lopen. Bij het tafelmodel en
ingebouwde modellen wordt de filter aan de buitenkant
van de fontein geïnstalleerd.

Groot opvangbakje (1L) en kan optioneel aangesloten
worden op de afvoer.

Reservoir voor warm water (optioneel)
De fontein kan ook uitgerust worden met een reservoir in inox
voor warm water. Deze kan 1,5 liter bevatten en produceert
in 1 uur 12 liter water op een temperatuur van 85°.

Behandeling met BioCote® van de kraan, de drukknoppen
en het opvangbakje.

BioCote® is een unieke antibacteriële oplossing die ervoor
zorgt dat er zich geen micro-organismen gaan ontwikkelen
dankzij zijn technologie op basis van zilverionen.
De zilverionen worden tijdens de productie aangebracht op
verschillende onderdelen van de fontein (kraan, drukknoppen,
opvangbakje). Hierdoor is het volledige oppervlak van die
onderdelen bedekt met ionen. De bacteriën die in contact
komen met deze onderdelen sterven heel snel.

BioCote® is heel doeltreffend tegen: MRSA, Clostridium,
Pseudomonas Aeruginosa, E-Coli, Salmonella, Listeria mono-
cytogenes, Legionella pneumophila, ...
Andere kenmerken: verspreidt zich niet verder, niet giftig, bederft
niet wat de levensduur van het product ook bedraagt.

2
0

200

400

600

800

1000

1400

1800

2200

2600

3000

3400

4 6 8 10 12
Uren

B
ac

te
rië

n
aa

nt
al Oppervlakte niet beschermd met BioCote®

De aangroei van bacteriën op een oppervlak die 
niet is beschermd met BioCote® in vergelijking met
een oppervlak dat wel is beschermd met BioCote®

14 16 18 20 22 24

Oppervlakte beschermd met BioCote®

Grote bekerhouder (afneembaar).

Watercirculatie met direct chill via spiraal
In tegenstelling tot de fonteinen “met een waterreservoir”
of met “het direct chill reservoir systeem” zorgt deze spiraal
ervoor dat er zo weinig mogelijk stilstaand water in de fontein
aanwezig is. Het water stroomt langs de spiraal in inox
waardoor het onmiddellijk koud wordt. Er wordt dus geen
koud water opgeslagen in de fontein en het water komt
niet in contact met de lucht (de lucht zorgt ervoor dat de
bacteriën zich makkelijker kunnen ontwikkelen).

Energiebesparend doordat het toestel automatisch in
stand-by wordt geplaatst. De fontein wordt onmiddellijk
heropgestart als men op een van de knoppen drukt.

De afstand tussen de kraan en het opvangbakje bedraagt
21cm, wat ervoor zorgt dat flessen, karaffen en glazen
makkelijk afgevuld kunnen worden.



MODEL VALENTINE

Afmetingen (H x B x D) vloermodel 103 cm x 35 cm x 39 cm

Afmetingen (H x B x D) tafelmodel 48 cm x 35 cm x 39 cm

Type koeling 90 g R134A

Debiet van koud water* 24 liter / uur (5°C)

Debiet van warm water* 12 liter / uur (85°C)

Vermogen van de koeling 120 Watt

Vermogen van het reservoir voor warm water 800 Watt

Verbruik in stand-by 100 Watt / dag

* Kan verschillen naargelang de temperatuur van het water die zich in de fontein bevindt. Tafelmodel

Ecologie

De fontein is uitgerust met een automatische stand-byfunctie.
Als ze 3 uur lang ongebruikt blijft, wordt die modus automatisch geactiveerd.
Met een druk op eender welke toets worden alle functies opnieuw actief.
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CULLIGAN FILTERING

Hoewel het leidingwater meestal van uitstekende kwaliteit is, bezit het toch altijd twee nadelen :
enerzijds tast chloor de smaak aan en anderzijds bevat het water deeltjes die losgekomen zijn
van vaak oude leidingen. Culligan is al 75 jaar specialist in waterbehandeling en rust dan ook al
zijn fonteinen uit met de allerbeste filter van de markt: de Everpure filter. Met deze “high tech”
filtering produceert water van een uitstekende kwaliteit dat elk ander flessenwater overstijgt.

DE 4-STAPPEN VAN DE CULLIGAN FILTER:

Filtering van onzuiverheden vanaf 0.5µ: alle deeltjes die groter zijn
dan 0,5µ worden opgevangen door de filter. Ook asbestvezels,
deeltjes geoxideerd ijzer, cysten, algen, schimmels en de meerderheid
van levende organismen worden tegengehouden.

Filtering met actieve kool : deze natuurlijke stof verwijdert chloor en
vermindert het aantal pesticiden, pcb, petrochemisch product,...

Daarnaast bevat de filter zilverdeeltjes. Deze natuurlijke zilverionen
verhinderen dat er zich bacteriën gaan ontwikkelen op het oppervlak
van de filter. Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat de kwaliteit van
het water vermindert en dat zelfs de filter verstopt geraakt.

Geen kalk door voedende polyfosfaten. Deze verwijderen de kalk niet
maar zorgen ervoor dat de kalk zich niet zal afzetten op plaatsen waar
bacteriën zich makkelijk kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld aan de kranen
of het opvangbakje. Op het type met warmwater of spuitwater.

De filter heeft een levensduur van +/- 5600 liter (naargelang de oorspronkelijke
kwaliteit van het water). Hij moet minimaal 1 keer per jaar vervangen worden.
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VEILIGHEID
Al onze fonteinen zijn uitgerust met een drukverlager en een waterblock.
Die kleine grijze cilinder wordt stroomopwaarts op de fontein geplaatst en blokkeert
de watertoevoer als er een lek is. Het water kan ook niet meer terugkeren.

CULLIGAN SERVICE
Alle fonteinen bij Culligan kunnen gekocht of gehuurd worden.
Als u ervoor kiest een toestel te huren, kiest u voor rust: een full option service waarbij het toestel regelmatig
wordt onderhouden en daardoor jarenlang al zijn kwaliteiten behoudt. Bovendien bieden wij u een gratis
standaard vervangingsservice aan: Culligan bezit steeds alle type toestellen in stock. Als uw toestel
defect zou zijn, kan het heel snel vervangen worden door hetzelfde toestel.

INSTALLATIE
Een watertoevoer (¾ duim buitendraad) en een stopcontact volstaan. Op aanvraag kan het opvangbakje
aangesloten worden op de afvoer.
Als u zelf niet in staat bent om het toestel aan te sluiten op het elektriciteits- of leidingnet, kan er een gratis
raming voor u gemaakt worden.

TOEBEHOREN

BEKERS
Wij bieden u een ruim assortiment bekers, waarvan er ongetwijfeld één
aan uw behoeften zal voldoen.

KARAFFEN
Designkaraf die het Culliganwater een unieke plaats op uw tafel geeft (0,5 of 1 liter).

GLAZEN FLES
Deze flessen in kristalglas met schroefdop verzorgen uw zuiver water
(0,7 liter).

TRITAN FLES
Herbruikbare fles in tritan (zonder Bisfenol A), grote flessenhals om het opvullen te
vergemakkelijken, sportdop of schroefdop, mag in afwasmachine (0,5 of 1 liter).

ALUMINIUM FLES
“Onverwoestbare” fles in aluminium met sportdop (0,6 liter).

PET-FLES
Voor eenmalig gebruik met beveiligde sportdop (0,5 liter) (verkoop vanaf 98 flessen).


