Wie is Waterlogic?
Waterlogic is de toonaangevende, verticaal geïntegreerde ontwerper, fabrikant, distributeur en dienstverlener
van drinkwaterzuiverings- en dispensersystemen – we zijn waterspecialisten.

✓ Waterlogic handelt rechtstreeks
en biedt service en onderhoud aan
honderdduizenden
waterdispensers over de hele
wereld

R&D
Aanzienlijke R&Dinvesteringen

Productie

Commercialisering

Service

✓ De toonaangevende, innovatieve
producten van Waterlogic worden
intern ontworpen en vervaardigd,
met een ongeëvenaarde aandacht
voor kwaliteit

Waarom vertrouwen op Waterlogic ?
✓ Geen impact op het milieu
✓ Water van zeer goede kwaliteit en dus uitstekend voor de gezondheid van uw
medewerkers
✓
✓
✓
✓

Gefilterd water, zonder chloor, verontreinigingen of partikels
Veilig water dankzij het unieke en gepatenteerde Firewall® UVC-zuiveringstechnologie
Veilig water dankzij de exclusieve BioCote® antimicrobiële coating
Service op maat van uw behoeften

✓ Onze 10 beloften
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wereldwijd marktleider
Nationale dekking
Gekwalificeerde medewerkers
Advies op maat
Innovatieve producten
Optimale hygiëne
99,9999% zuiver drinkwater
Installatie binnen 12 werkdagen
Storingen verholpen binnen 5 werkdagen
Antwoord op uw vragen binnen 48 uur
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COVID-veilige leidingwaterdispenser van Waterlogic
Flessenwater of kraanwater, waarom hiervoor kiezen? Een leidingwaterdispenser van Waterlogic combineert
het beste van beide oplossingen: het levert water van hoge kwaliteit door het leidingwater te filteren en te
zuiveren. Indien u kiest voor een leidingwaterdispenser van Waterlogic geniet u van onderstaande voordelen:
-

-

-

-

Hoe meer water u drinkt, hoe winstgevender uw leidingwaterdispenser zal zijn. Leidingwater is
namelijk goedkoper dan flessenwater.
In tegenstelling tot kraanwater geniet u van gefilterd, gezuiverd en veilig water dankzij unieke
kenmerken zoals de Firewall® UVC-zuiveringstechnologie, de geïntegreerde antimicrobiële
beschermlaag BioCote® en actieve koolstof-filtering.
Waterlogic beschikt over het eerste COVID-veilige assortiment UVC-waterdispensers ter wereld!
Voortaan heeft u ook volledige gemoedsrust in de wetenschap dat Firewall® ook werd getest op de
menselijke vorm van COVID-19 en het wetenschappelijk is aangetoond dat onze technologie hiertegen
doeltreffend is. Onafhankelijk onderzoek door het Water & Energy Sustainable Technology (WEST)
Center van de universiteit van Arizona heeft de doeltreffendheid van de Firewall® UVC-technologie
tegen SARS-CoV-2, algemeen bekend als COVID-19, bevestigd. (Lees hier onze ‘COVID testcase study’)
Onze leidingwaterdispensers zijn milieuvriendelijk omdat deze voorzien zijn van het R600a
koelingsgas. Dit milieuvriendelijke gas draagt bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk.
R600a heeft geen ozonafbrekend vermogen en een zeer laag aardopwarmingsvermogen.
U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende soorten water: ongekoeld, gekoeld,
bruisend en (extra) heet water.

Wij bieden u onderstaande waterdispensers aan.
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WL3 FIREWALL (BLACK CA)
De ideale manier van hydratatie voor het moderne kantoor
De WL3 Firewall® (WL3 FW) van Waterlogic brengt een
verscheidenheid aan verfrissende gezuiverde wateropties voor
op het werk, met de mogelijkheid van koud en ongekoeld water,
dit
door
Waterlogic’s
superieure
UV-C
Firewall
zuiveringstechnologie.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•

Touchbediening
Programmeerbare energiebesparende slaapstand
Preventiesysteem tegen lekken voor extra bescherming
en verminderen van gevaarlijke risico’s
Firewall® UVC-foutindicator voor eenvoudig onderhoud
zonder zorgen
Voorzien van BioCote® beschermlaag
Krachtige koolstoffilters als garantie voor helder, heerlijk
water
CE & Belgaqua gecertificeerd

Technische info
Beschikbare types

Tafelmodel & staand model

Afmetingen

Type koeling

Tafelmodel: 49 x 38,5 x 46 cm
Staan model: 115 x 38,5 x 46 cm
Tafelmodel: 22 kg
Staand model: 27 kg
R600a koelmiddel

Hoogte vulopening

22 cm

Temperatuur gekoeld
water

5°C

Wateropties

Koud & ongekoeld

Gewicht

Prijzen
Artikelnummer
1065
3545
1740 + 1730

Omschrijving
WL3 FW Black CA tafel
Onderkast WL3 Black
Preventiekit & Installatie

Brutoprijs
€ 54,30
€ 2,10
€ 158,00

Nettoprijs
€ 43,44
€ 1,68
€ 142,20

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Prijzen vermeld zijn de huurprijzen per maand incl. Silver Serviceplan (Huurperiode 48 maanden).
**Op de vermelde nettoprijzen is reeds 20% korting inbegrepen
*** WL3 FW staandmodel bestaat uit het tafelmodel + de onderkast (1065 + 3545)
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Serviceplan
Waterdispensers vereisen regelmatig onderhoud en filtervervanging om een optimale waterkwaliteit en een
continu hoog prestatieniveau te garanderen. Met regelmatige controles van de filter, hygiënisch onderhoud
en het vervangen van de Firewall® UVC-lamp, zorgt ons serviceteam ervoor dat uw waterdispenser in
perfecte staat blijft.
De werkzaamheden die tijdens een onderhoudsbeurt bij een leidingwaterdispenser worden uitgevoerd:
- Temperatuur controleren
- Vervangen van de filter
- Vervangen van de Firewall® UVC-lamp
- Stofvrij maken van het koelrooster en ventilatie
- Lekbak ontkalken en reinigen
- Desinfecteren, door- en naspoelen met Aqua Dosa reinigingsmiddel
- Controle gehele werking
Waterlogic beschikt over een goed geolied serviceteam dat altijd voor u klaarstaat. Onze servicemonteurs
beschikken over de nodige vakkennis en ervaring. Waterlogic ziet ook nauwlettend toe op de geldigheid van
certificaten, bv. VCA, BWA en AWCN. Na de installatie van de waterdispenser heeft u geen omkijken naar het
onderhoud ervan. Wij geloven in de kwaliteit van onze producten én willen al onze machines in topconditie
houden.
Bij huur geniet u volledig van het Silver Plan. De huurovereenkomst is gebaseerd op een periode van 48
maanden. U geniet dus altijd van deze voordelen:

2 keer per jaar preventief onderhoud
2 keer per jaar filter en UVC-lamp vervangen
Spareparts inbegrepen
Voorrijkosten en arbeid inbegrepen
48 uur response bij storingen
Storingen aan waterdispenser kosteloos verhelpen
Mogelijkheid upgrade naar een ander type waterdispenser gedurende de looptijd van
het contract
Garantie gedurende de looptijd van het contract
*Indien dit in de laatste 4 maanden van de huurovereenkomst voorvalt, treden wij eerst met u in overleg over het vervolg van de
overeenkomst.
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Installatie
Voorbereiding per leidingwaterdispenser
Om een leidingwaterdispenser aan te sluiten, dienen de onderstaande technische voorzieningen aanwezig
te zijn:
-

Een stopcontact met penaarde 230V ~ 50 Hz op max 1,50 meter afstand
Waterleiding met ¾” wasmachinekraan op ca. 1,50 meter afstand

Installatie op locatie
Elke waterdispenser wordt door een gecertificeerde
monteur op locatie geïnstalleerd en werkend
opgeleverd. De dispenser zal worden aangesloten met
een waterfilter. Er wordt bovendien een preventiekit
geïnstalleerd, deze bestaat uit een waterstop, een
reduceertoestel, een EA-terugslagklep en bij optie
bruisend water een CO2-drukregelaar. Deze
preventiekit beschermt de installatie tegen lekkage en
overdruk en biedt garantie voor een goede werking en
langere levensduur. De flexibele aanvoerwaterslang is
food-grade i.v.m. hygiëne en veiligheid.

KIWA-certificering & audit
Waterkwaliteit is vanzelfsprekend van het allergrootste belang voor Waterlogic. We nemen dan ook geen
enkel risico en zorgen voor het zuiverste drinkwater. Hiervoor worden we door verschillende organisaties
gekeurd, waaronder KIWA. Deze onafhankelijke organisatie laat ieder jaar een intensieve audit uitvoeren,
onder andere naar de hygiëne van onze apparaten. Hygiëne is immers van essentieel belang voor de
gezondheid van onze klanten. Ieder jaar komt Waterlogic met glans door deze audit, waarbij ook onze
installaties, vervoer en training van het personeel onder de loep worden genomen. We zijn trots op onze
score in 2021 van 96,3%.
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Consumables
Bij Waterlogic doen we er alles aan om het u als klant makkelijk te maken. De ideale accessoires voor uw
waterdispenser vinden, kan best lastig zijn. Er is een enorme keuze aan producten die verschillen in kwaliteit,
bruikbaarheid en prijs.
Gelukkig kunnen wij u adviseren! We zoeken altijd naar de beste producten en stellen u met trots onze
nieuwste consumables voor, waaronder de meest recente herbruikbare en biologisch afbreekbare flessen en
bekers, waterdispenser-accessoires en reinigingsproducten. Al onze producten werden zorgvuldig
geselecteerd in functie van uw waterdispenser. Onze medewerkers helpen u graag om het juiste product te
kiezen. Wij hebben alvast een starterspakket klaargemaakt zodat u kennis kan maken met onze consumables.
Indien u op regelmatige basis uw consumables geleverd wil hebben zonder daarvoor contact op te nemen,
kan u ook kiezen voor een consumables abonnement.
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Koolzuurflessen
Indien u kiest voor een waterdispenser met mogelijkheid
om ook bruisend water te voorzien, dient u rekening te
houden met het verbruik van CO2 flessen.
Wij bieden u flessen van 2 kg waarmee circa 330 liter
bruisend water kan getapt worden. Deze flessen kan u
steeds bestellen via onze afdeling Customer Care.

Kenmerken
•
•
•
•
•

2 liter flessen
Per fles circa 330 liter bruisend water
Betrouwbare levering
Inclusief draagbeugel
Uitermate geschikt voor tapinstallaties of
waterdispensers

Technische informatie
Afmetingen

340 x 114,3 mm

Gewicht

2 kg

Materiaal

Staal

Capaciteit waterfles

330L

Gassoort

Protadur® E 290

Draadmaat

W21,8 x 1/14”

Prijzen
Artikelnummer
1830
1840
3663
2207

Omschrijving
Koolzuurvulling 2kg
Statiegeld
Opslag krat (tbv 8 flessen)
Leverkosten

Prijs
€ 46,15
€ 120,00
€ 114,33
€ 52,50

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Minimale afname van dit product is 2
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Antislipmat
De antislipmat voorkomt niet alleen letsels door per
ongeluk gemorst water, maar beschermt de vloer ook
tegen waterschade, krassen en beschadigingen.
Gemaakt van antislip Nitril-rubber en hoog getwist
nylongaren. De mat garandeert extra grip op
uiteenlopende oppervlakken: natuursteen, laminaat,
hout of tapijt. Ook kan de mat tot 3 liter water
absorberen.

Kenmerken
•
•
•
•

Kan letsel door gemorst water voorkomen
Beschermd de vloer tegen waterschade,
krassen en beschadigingen
Gegarandeerd extra grip
Kan tot 3 liter water absorberen

Afmetingen 600 x 900mm
Technische informatie
Afmetingen

600 x 900 mm

Materiaal

Nitril-rubber en nylon

Oppervlaktes

Natuursteen, laminaat, hout
& tapijt

Prijzen
Artikelnummer
1408

Omschrijving
WL antislipmat

Prijs
€ 33,50

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Minimale afname van dit product is 1
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Bekers
Bij Waterlogic hebben wij een ruim assortiment
consumables oftewel accessoires. Zo hebben we ook
verschillende bekers, zowel biologisch afbreekbaar als
papier. Al onze consumables zijn te bestellen via onze
website of Customer care.

Biologisch
(PLA)

afbreekbare

drinkbekers

De doorzichtige bekers zijn ideaal voor het drinken van
koud, ongekoeld en bruisend water. Deze bekers zijn van
het biologisch afbreekbare PLA (Poly-Lactic Acid) gemaakt.
Deze bekers zijn leverbaar per doos van 3000 stuks.
Kenmerken
•
•
•

Koude, ongekoelde en bruisende dranken
Biologisch afbreekbaar (PLA)
Leverbaar per doos 3000 stuks

Prijzen
Artikelnummer
1908

Omschrijving
Bekers (PLA)

Prijs
€ 129,00

Vermelde prijzen zijn excl. 21%
*Minimale afname van dit product is 1 doos
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Bekers
Bij Waterlogic hebben wij een ruim assortiment
consumables oftewel accessoires. Zo hebben we ook
verschillende bekers, zowel biologisch afbreekbaar als
papier. Al onze consumables zijn te bestellen via onze
website of Customer care.

Papieren bekers
Deze papieren bekers zijn geschikt voor koude en warme
dranken. De bekers hebben een inhoud van 180 cc en zijn
leverbaar per doos van 2500 stuks.
Kenmerken
•
•
•

Koude en warme dranken
Inhoud van 180 cc
Leverbaar per doos (2500 stuks)

Prijzen
Artikelnummer
1926

Omschrijving
Papieren bekers

Prijs
€ 149,00

Vermelde prijzen zijn excl. 21%
*Minimale afname van dit product is 1 doos
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Beker opvangbak
Een gebruiksvriendelijke bekerbak, speciaal
ontworpen
voor
het
inzamelen
van
wegwerpbekers. Deze opvangbak bestaat uit 12
kokers voor een eenvoudige inzameling en is
bovendien ook gemakkelijk te onderhouden.

Kenmerken
•
•
•
•

Draagt bij aan een nette werkomgeving
Simpel in gebruik
12 kokers voor inzameling
Gemakkelijk te onderhouden

Technische informatie
Afmetingen

600 x 900 mm

Materiaal

Nitril-rubber en nylon

Inhoud

12 kokers

Prijzen
Artikelnummer
1801

Omschrijving
Beker opvangbak

Prijs
€ 104,50

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Minimale afname van dit product is 1
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Hygiëne accessoires
Bij Waterlogic bieden we ook accessoires in het kader van
hygiëne en onderhoud. Zo hebben we Aqua Dosa
reiningsspray om u koeler te ontsmetten en Aqua Dosa
wipes voor het onderhoud van uw koeler.

Aqua Dosa reinigingsspray (500 ml)
Ontsmet en reinig de buitenkant van uw waterkoelers
tussen de geplande onderhoudsbeurten door met de
Aqua Dosa reinigingsspray. Zo blijft uw machine kiemvrij
en perfect onderhouden. Onze reinigingsproducten
werden speciaal samengesteld om onze waterdispensers
schoon te maken zonder de oppervlakken aan de
buitenkant te beschadigen. Ze doen evenmin afbreuk aan
de BioCote® bacterie werende bescherming waarover
sommige van onze waterkoelers beschikken. Het is een
krachtig
en
tegelijk
mild,
maar
langdurig
ontsmettingsmiddel dat tot 24 uur na het aanbrengen
blijft doorwerken. Deze ontsmettingsspray bevat geen
gevaarlijke stoffen, is niet brandbaar en veilig voor het
milieu.
Kenmerken
•
•
•

Reinigen zonder schade aan BioCote®
Langdurige ontsmetting tot wel 24 uur
Veilig voor het milieu

Prijzen
Artikelnummer
1417
1413

Omschrijving
Aqua Dosa Spray
Aqua Dosa wipes

Prijs
€ 12,55
€ 11,81

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Minimale afname van dit product is 1
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Hygiëne accessoires
Bij Waterlogic bieden we ook accessoires in het kader van
hygiëne en onderhoud. Zo hebben we Aqua Dosa
reiningsspray om u koeler te ontsmetten en Aqua Dosa
wipes voor het onderhoud van uw koeler.

Aqua Dosa wipes (200 stuks)
De Aqua Dosa wipes worden gebruikt om onze
waterdispensers te voorzien van dagelijks onderhoud.
Kenmerken
• 24 uur bescherming
• Voor dagelijks gebruik
• 200 stuks

Prijzen
Artikelnummer
1417
1413

Omschrijving
Aqua Dosa Spray
Aqua Dosa wipes

Prijs
€ 12,55
€ 11,81

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Minimale afname van dit product is 1
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Herbruikbare flessen
Minder nood aan eenmalig herbruikbaar plastic, dankzij
een assortiment duurzame, herbruikbare flessen die
rekening houden met uw behoeften en uw budget.

Tritan™ drinkfles
(500 ml – 750 ml – 1000 ml)
Deze flessen zijn een voordelig alternatief als u liever geen
eenmalig bruikbaar plastic op de werkvloer ziet. Tritan™ is
een bijzondere kunststof zonder bisfenol A: doorzichtig,
duurzaam en veilig. Ze beschikken over een handig
ergonomisch design, zijn vaatwasbestendig en zijn geschikt
voor koude (bruisende) dranken. Standaard worden deze
drinkflessen met een blauwe dop geleverd. Tegen een
meerprijs is een witte sportdop verkrijgbaar.

Kenmerken
• Ergonomisch design
• Bisfenol A-free
• Vaatwasbestendig
• Geschikt voor koude en bruisende dranken

Technische informatie
Materiaal

Kunststof

Inhoud

500 /750 /1000 ml

Prijzen
Artikelnummer
1436
1418
1437
1440

Omschrijving
Tritan fles 0,5L incl dop
Tritan fles 0,75L incl dop
Tritan fles 1,0L incl dop
Plastic Sportcap Wit

Prijs
€ 5,00
€ 5,30
€ 5,60
€ 1,30

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Minimale afname van dit product is 1
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Hygiëne accessoires
Bij Waterlogic bieden we ook accessoires in het kader van
hygiëne en onderhoud. Zo hebben we Aqua Dosa
reiningsspray om u koeler te ontsmetten en Aqua Dosa wipes
voor het onderhoud van uw koeler.

Chilly Bottle (500 ml)
De Chilly-fles combineert stijl en innovatie met hygiënische
hydratie. De fles is voorzien van een zachte drinkkraag voor
een verbeterde drinkervaring en siliconenbasis voor een
stabiele plaatsing. Voorzien van dezelfde BioCote®
antimicrobiële technologie die wordt gebruikt op Waterlogic
dispensers, hierdoor worden belangrijke oppervlakken
beschermt door microben tot 99,5% te verminderen en de
levensduur van het product te verlengen.

Kenmerken
• Handige draaglus
• 100% lekvrij
• Houdt drankjes 24 uur koud en 12 uur warm
• Biocote® antimicrobiële technologie
• Past in het aangiftepunt van alle Waterlogic
dispensers
Technische informatie
Materiaal

RVS

Inhoud

500 ml

Prijzen
Artikelnummer
4583
4601

Omschrijving
Chilly (Whale Blue + WL-logo)
Chilly (Whale Blue)

Prijs
€ 29,00
€ 29,00

Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw
*Minimale afname van dit product is 1
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