
VOLLEDIG PERSONALISEERBAAR

EEN ELEGANTE WATERTAP

ROBINETTO TAP

• onbeperkt plat en bruisend water
• gekoeld en ongekoeld
• gekoppeld aan de waterleiding 

• nooit meer met flessen sleuren
• bespaar op ruimte en energie
• efficiëntere handling
• robuuste en stijlvolle uitstraling 

• ecologische voetafdruk (CO2) van getapt 
water is tot 180 keer kleiner dan die van 
flessenwater

• energiezuinige koeltechniek die 45% 
efficiënter is dan het vermogen

• ecologisch koelgas R29 

• makkelijk zelf te onderhouden, geen 
verplicht service contract 

• drinkflessen & glazen flessen voor kantoor 
te verkrijgen en te personaliseren 
 

• afwerking mogelijk in verschillende kleuren en 
materialen

• branding met tekst of uw logo op de panelen
• branding van taphendels en zuil mogelijk

info@robinetto.be

www.robinetto.be

Door getapt water te drinken in plaats van flessenwater werk je 
als bedrijf mee aan een duurzame wereld. 
Bovendien bespaar je ook een hoop geld. Uw besparing kan 
oplopen tot meer dan 200 euro per werknemer.



eigenschappen ROBINETTO TAP - 20 ROBINETTO TAP - 40

afmetingen B x D x H 380 x 600 x 1000 mm 380 x 600 x 1000 mm

hoogte kraan 450 mm 450 mm

hoogte tussen kraan en lekblad 300 mm 300 mm

standaardkleur zwart zwart

ingebouwde lekbak met reservoir 3 liter 3 liter

ruimte voor CO2 fles in toestel

filter actieve koolstof

gekoeld plat water

gekoeld bruiswater

ongekoeld plat water

koelcapaciteit 20 l/ u 40 l/ u

elektrisch vermogen 380 W 760 W

aansluiting aan afvoer optie optie

aquastop optie optie

Technische vereisten

Basisonderhoud

• kraan met ¾” buitenschroefdraad
• stopcontact 230 V/ 2

• filter dient om de 12 maanden vervangen te worden
• CO2 - fles te vervangen in functie van gebruik
• zie info aangaande CO2 flessen via deze link: 

https://www.robinetto.be/co2
• indien geen aansluiting op afvoer; ingebouwd 

reservoir regelmatig (naar gelang gebruik) te ledigen
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