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Een uniek ontwerp
De B5 serie overschrijdt de grens tussen
hoogwaardige functionaliteit en een 
ultramodern ontwerp. Het unieke 
en gestroomlijnde ontwerp van dit 
assortiment brengt verfijning in iedere 
omgeving.

Belangrijkste kenmerken
– Optimale hoogte voor gebruik
– Volledig open, verlichte vulopening
– Gehulde kraan voor hygiënische bescherming
– Compact, beveiligd afvoersysteem 
– Geïntegreerde lekdetector
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Water opties

KamertemperatuurGekoeld

Heet

Configuratie

Staand model

Watersysteem

Direct Chill

Beschikbare kleuren
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Bruisend

Zilver



Lab gecertificeerd 99,999% 
bacterievrij
Elk Borg & Overström-apparaat 
ondergaat een antimicrobiële, 
antipathogene, ontsmettende 
behandeling. De zekerheid 
van hygiënisch veilige 
apparaten wordt geleverd 
door de unieke bacterie-
eliminerende behandeling, 
Sterizen™.

Ultraviolet sterilisatiesysteem 
Voor een nog betere hygiëne 
kunnen apparaten worden 
uitgerust met Viovandt™ – een 
ultraviolet sterilisatieproces 
dat de in water voorkomende 
bacteriën vermindert.

Panelen met epoxyhars, 
bestand tegen biofilm, 
kalkaanslag en schokken van 
buitenaf
Met een verhoogde mate 
van hygiëne en een lange 
levensduur is Fynil™ met een 
kras- en schokbestendige 
epoxyharsoppervlakteafwerking 
een effectieve maatregel 
tegen biofilmontwikkeling en 
kalkaanslag. 

Filtratie van topkwaliteit 
Voor de ultieme drinkervaring 
kunnen de apparaten van Borg 
& Overström vooraf worden 
uitgerust met een 3M-filter om 
sediment, chloor, geuren en 
aanslag te verminderen.

Gedreven door een 
voortdurend streven naar 
uitmuntendheid, is Borg 
& Overström Totality™ 
een onderzoeks- en 
ontwikkelingsmethodologie 
voor de verbetering 
van hygiëne, innovatie 
en technologie van 
waterverversingssystemen. 

Borg & Overström TotalityTM
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B5 Modellen   Zilver 

Direct Chill, Staand 
Gekoeld, Kamertemperatuur 101520 
Gekoeld, Kamertemperatuur, Bruisend 101530 
Gekoeld, Kamertemperatuur, Heet 101540 
Gekoeld, Heet, Bruisend  101550 

Afmetingen BxDxH 
Staand model 520x415x1310mm 
Hoogte uitgiftezone 250mm

Stroomvereisten
220-240V/50Hz
Max. stroomverbruik
Gekoeld & Kamertemperatuur 100W
Gekoeld, Kamertemperatuur & Bruisend 140W
Gekoeld, Kamertemperatuur & Heet 900W
Gekoeld, Heet & Bruisend 940W

Gekoelde temperatuur 
Min. 2°C/Max. 11°C 
Hete temperatuur 
Max. 92°C 
Capaciteit in liters per uur 
Gekoeld 35/Heet 6
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Accessoires voor B5

Bedrukte kartonnen bekertjes
Milieuvriendelijke 
wegwerpbekers, 
speciaal ontworpen voor 
bekerdispensers van Borg & 
Overström.

 Onderhoudskit
Halfjaarlijkse reinigingscycli 
zorgen ervoor dat apparaten 
presteren op optimaal niveau 
van hygiëne. 

Aansluitset met 3M-filter 
Aansluitonderdelen, eenvoudig 
en effectief, met een breed 
scala aan toepassingen. 
Compleet met een 3M-filter.

Accessoires voor B5

Ultraviolet filterkit
Complete Viovandt™ filterset 
voor waterzuivering en het 
verwijderen van ongewenste 
micro-organismen.

Navulling CO² fles 
Kan worden afgevoerd via 
standaard staalrecycling 
of restafval. Vereist CO²-
drukregelaar met manometer.

Wandmontageset 
Gebruik voor meer veiligheid 
de wandbeugelset om uw 
waterkoeler aan de muur 
te bevestigen. Eenvoudig 
aangebracht en onopvallend.

CO² fles behuizing 
Een beschermende kap voor 
een verbeterde esthetiek 
bij gebruik van een grote 
hervulbare CO²-cilinder. Ideaal 
voor in openbare ruimtes.


