Swinger All in one.
Dansk vandhane til indbygning i køkkenmiljø, passer til kontor og privat.
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•
•
•
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Isvand… filtreret.
Isvand med brus..filtreret.
Kogende kalkfrit vand.
Træk-ud bruser.
Varmt og koldt.

Swinger med 6 vand funktioner.
Svanehalsen kan svinge 30 grader så der kan skyldes rundt i vasken,
venstre for er der en træk ud bruser som justeres på mixeren.
Den kraftige kølere ”Sparkling 17i” indeholder en 2°C kold metal blok,
kølere er en gennemstrømskøle med rustfrit stål spiral. Alt vand
renses via aktiv kulfilter dette har en markant forbedring af smag og
kvalitet på det kolde drikkevand. Dette sikrer en konstant forsyning af
friskt, rent og koldt drikkevand.
Vores kølere er et ”Buy 2 keep” produkt, konstrueret til 15 års drift.
Combi L vandvarmer levere 104C varmt vand med indbygget
børnesikring, kapacitet på 4,7 l kogende vand. Alt det kogende vand er
kalkfrit, for at optimere drift og smag.

ZegoWater.dk
Scandinavian Water Design

Model:
Cooling capacity
Fits to:
Compressor
Danish VA approved No.
Water in contact with
Cooling method
Power
Weight
Warranty
Standby power 24h
Approval :
ISO 9001
Recommended water
pressure
Manufacturer:

Sparkling 17i
17 L /H
Kitchen cabinet / Vending /
Tower
3/8 Hp
VA 3.51/19920
stainless steel asi 304
Alublock
230 Vac 270W
21 Kg.
2 Year
0,29Khw
A++
CE – NSF – RoHs – TÜV - VA
2,0 Bar – max 3,0 Bar
ZegoTech ApS.

Teknisk data på Combi L boiler.

Dette skal være klar før montering af Swinger, All in one.
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3 x 230v stik 13 amp med aktiv jord. i skabet. max belastning 1900W
Der skal laves 3 stk. Ø35mm huller til mixer, svanehals og bruser.
Et helt 60 cm skab bruges, gerne et 80 skab
Ventileret sokkel. vigtigt.
Max. tykkelse på bordplade 50 mm.
Bordplade skal være i et vandfast materiale. såsom Corian, kompaktlaminat.
Kontakt os hvis det skal monteres i sten - granit og marmor.
2 x 3/8" med ballofix til varm og kold
1 x vandudtag med ballofix 3/4" udv. gevind til kølere og boileren.
Se denne lille video http://www.youtube.com/watch?v=k6rcEkAGbK4
Send os et foto af køkkenskabet med strøm - vandforsyning - tilslutning til afløb.
Det er vigtig at der afsættes god plads til alle delene...
Køleunit kan monteres i hjørneskab eller i kælderen.
Levering og montering 3.495,- + moms.
Det er kun Zego tekniker som kan montere Swinger.

Leveres i disse farver:
• Sort med kobberring
• Messing med kobberring.
• Børstede messing med kobberring.
• Børstede stål med kobberring

Optager et 60 cm køkkenskab

ZegoWater CSR profil.
Vi er 100% Dansk familieejet firma.
Vi ansætter med et socialt ansvar.
Vi designer selv ZegoWater produkter.
Vi opfylder 2020 Paris aftalens klimamål.
Vi genopfylder selv alle Co2 flasker i Greve.
Vi har ingen selskaber eller konti i skattely.
Vi deltager aktivt i at opnå de nye klimamål 2030.
Vi bestræber os på at alt produktion er så lokalt som muligt.
Vi bestræber os på ikke at få vare fra østen pga. transport.
Vi bygger alle vandkølerene til 15 års levetid ” Buy 2 Keep” princippet.
Vores Co2 er et restprodukt fra naturgasproduktionen i Nordsøen.

ZegoWater er danske erhvervslivs leverandør på drikkevands løsninger. Disse har fjernet 95% af
alle plastik kildevand hos vores kunder. Vores CSR-profil er Europa bedste indenfor vand.

”Buy 2 Keep” er dit kvalitetsstempel.
Hvis du som forbruger ønsker at stoppe ”køb smide ud samfundet” Er det vigtigt at du gå efter
produkter som er ”Buy 2 Keep” mærket, der ligger høj moral og etik bagved ”Buy 2 Keep”.
ZegoWater er et 100% dansk designet produkt, hele vores produktion er inden for EU.
Med over 16.000 drikkevands løsninger til erhvervslivet i Skandinavien, samt over 30 års teknisk
erfaring indenfor vand og kaffe teknik, har vi alle forudsætninger for at producere det bedste og mest
driftssikre til dato.

ZegoWater

Scandinavian mood

