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Hoge capaciteit, handig tafelmodel
Met zijn elegante kraan en compacte 
onderbouw-unit met grote capaciteit 
belichaamt de U1 design-gedreven 
innovatie. Eigentijds en discreet, deze 
elektronische kraan past in 
iedere omgeving.

Belangrijkste kenmerken
– Hoog uitstroomvolume
– Laag energieverbruik
– Compacte onderbouw-unit
– Elegant, minimalistisch ontwerp
– Discreet, hygiënisch  
 bedieningspaneel
– Lekbak en ventilatieset inbegrepen

borgandoverstrom.comborgandoverstrom.com
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Water opties

KamertemperatuurGekoeld

ConfiguratieWatersysteem

Direct Chill

borgandoverstrom.com
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Bruisend

Onderbouw



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.

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 TotalityTMLeveren van capaciteit

borgandoverstrom.comborgandoverstrom.com
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De U1 beschikt over een compacte een 
krachtige onderbouw-unit. Het levert een hoge 
capaciteit van 40 liter per uur bij een constante 
gekoelde temperatuur, waardoor het de perfecte 
uitkomst is voor drukke omgevingen, waaronder 
Horeca-toepassingen. 

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.
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Afmetingen    BxDxH 
Onderbouw-unit - 20L    230x370x390mm 
Onderbouw-unit - 40L    330x370x362mm 
Kraanhoogte    414mm 
Hoogte uitgiftezone    266mm

Stroomvereisten 
230V/50Hz 
Max. stroomverbruik  
Gekoeld, Kamertemperatuur & Bruisend 300W 

Gekoelde temperatuur 
Min. 1°C/Max. 12°C 
Capaciteit in liters per uur 
Gekoeld 20 
Extra gekoeld 40

U1 Modellen     

Direct Chill - 20L
Gekoeld, Kamertemperatuur  601142 
Gekoeld, Kamertemperatuur, Bruisend  601162

Direct Chill - 40L
Gekoeld, Kamertemperatuur  601501 
Gekoeld, Kamertemperatuur, Bruisend  601502
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Accessoires voor U1

 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.

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.

Afvalwater overloopsensor
Met een hoorbaar alarm 
voor hoog waterniveau om te 
voorkomen dat de afvaltank 
overstroomt.

Glazen flessen van 500 ml
Geschikt voor 
vaatwasmachines en 
flessenspoelers. Perfecte 
pasvorm voor de U1-kraan. 
Stijlvolle beugelsluiting.

Vrijstaande lekbak
Alternatieve niet-aangesloten 
lekbak indien ingebouwde 
lekbakken niet kunnen worden 
gebruikt.

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

Accessoires voor U1


