Förbrukningsvaror
och tillbehör
Ett innovativt urval av lösningar för dricksvatten
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På Waterlogic är vi engagerade i att
ge dig en bra kundupplevelse.
Att hitta rätt tillbehör till din vattenautomat kan vara
utmanande. Det finns så många produkter att välja
mellan – av olika kvalitet, med olika egenskaper och
pris. Lyckligtvis är vi här för att ta hand om allt detta åt
dig.
Vi är alltid på jakt efter de bästa produkterna och
vi är stolta över att kunna erbjuda dig våra nya
förbrukningsvaror som är de senaste på marknaden
inom biologiskt nedbrytbara och återanvändbara
flaskor, muggar och desinfektionsmedel.
Allt vi erbjuder är noggrant testat och vi är säkra på att
du kommer att gilla urvalet lika mycket som vi gör. Om
du behöver hjälp med att välja rätt produkter för dina
behov – ring oss. Vi hjälper gärna till.

Beställ via vår hemsida:
www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348
eller skicka mejl till
info@waterlogic.se
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En service du kan
lita på
Vårt team är alltid tillgängligt för att se
till att du får rätt lösning för alla dina
vätskebehov.
Vi erbjuder ett brett utbud av förbrukningsvaror och
tillbehör som hjälper dig att njuta av uppfriskande
vatten och hålla din vattenautomat ren och fungera
perfekt på ett säkert sätt.
Alla våra produkter är noggrant utvalda till
konkurrenskraftiga priser så att du kan dra nytta av
kostnadseffektiva, användarvänliga lösningar som är
kompatibla med våra automater.
Dessutom får du tillgång till vårt vänliga och lyhörda
kundtjänstteam som ser till att dina behov tillgodoses. Du kan
njuta av problemfri och snabb leverans av produkter som täcker
alla dina vattenbehov under ett tak.

Enkelt att beställa
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Hitta produkterna du behöver,
eller prata med oss för att få en
rekommendation
Beställ via vår hemsida:
www.waterlogic.se, ring oss på
0771-348 348 eller skicka mejl till
info@waterlogic.se
 rodukterna levereras inom
P
några arbetsdagar eller vid nästa
planerade leverans

Vi ringer dig
Låt oss göra jobbet med ombeställningar. Vi kan
boka ett samtal för att kolla vad du behöver och
sedan lägga din beställning direkt.

Ordnar grönare
lösningar

Över 72 %
av arbetstagare tycker
att deras arbetsgivare
kan göra mer för att
minska användandet av
engångsplastflaskor*

Vi är stolta över vår gröna
koncernprofil och anstränger oss
hårt för att bidra till att reducera
vårt behov av engångsplast.
Välj mellan flera typer av miljövänliga,
återanvändbara och biologiskt nedbrytbara flaskor
och muggar.

JAG ÄR
MILJÖVÄNLIG

Rikstäckande tjänst
Vi har kontor i flera delar av landet, och vårt
dedikerade serviceteam ger dig den hjälp du
behöver lokalt och nationellt.

*Waterlogics undersökning om om konsumtion på arbetsplatsen 2019
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100 % nedbrytbara,
komposterbara muggar
Waterlogic är ett miljömedvetet företag. Därför
erbjuder vi gröna lösningar som uppfyller dina
behov för kalla drycker.
Att ta hand om planeten och dess mest värdefulla resurs – färskvatten – går
som en röd tråd genom allt vi gör. Vi arbetar kontinuerligt med att minska
påverkan från engångsplast i hela vår verksamhet och för våra kunder.

Planet cups – muggar för planeten
Våra pappersmuggar för varma och kalla drycker är gjord i
återvinningsbar kartong enligt ISO-14001 standard. I ett led att erbjuda
våra kunder större valmöjlighet har vi tagit fram en vendingmugg som
passar till både varma och kalla drycker.
Vendingmuggen är också ett miljömässigt riktigt val för våra kunder
som vill hålla en hög miljöprofil. Muggen levereras i brun/vit kulör och
uppfyller kraven för PEFC-märkning. Passar med sitt ø70-mått de flesta
restaurang- och vendingmaskiner med frammatare.
Produktnummer: 1072
Volym:

20 cl

Material:

Återvinningsbar kartong

Kvantitet:

2 500 (i rör om 100 st)

Typ:

Varm och kall dryck

Egenskaper: 		
Nedbrytbara, 			
komposterbara, 			
återanvändningsbara

Beställ via vår hemsida:
www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348 eller
skicka mejl till info@waterlogic.se
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Våra Planet cups
är testade och certifierade
för att brytas ned inom

12 veckor

under rätta förhållanden
för kompostering

JAG ÄR
MILJÖVÄNLIG
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Återvinningsbara
muggar
Vi erbjuder stadiga muggar som passar både
till varm och kall dryck.
Muggarna passar våra vanliga Waterlogicmugghållare, så du kan ha
dem redo att användas när och var du behöver dem.

Genomskinliga
plastmuggar
En stark, lättanvänd och 100 %
återvinningsbar mugg som också
kan användas flera gånger.
Produktnummer: 2214833
Volym: 20 cl
Material: Polypropylen
Antal: 3 000
Typ: Kall dryck
Egenskaper: Återvinningsbar

Beställ via vår hemsida: www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348
eller skicka mejl till info@waterlogic.se
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JAG ÄR
MILJÖVÄNLIG

Återanvändbara
flaskor i rostfritt stål
Minska behovet av engångsplast med ett utbud
av hållbara flaskor som passar ditt företags
behov och budget.
Se till både dina anställdas och planetens välbefinnande med våra
hållbara produkter i rostfritt stål. Att förse sin personalstyrka med
återanvändbara flaskor är en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning
som uppmuntrar vätskepåfyllning och sparar pengar på lång sikt.

Waterlogicflaska
med tryckknapp
Ergonomisk form,
tryckknappsöppning,
dubbelväggsisolering och
vakuumförsegling gör att
Waterlogics återvinningsbara
flaska håller temperaturen
perfekt på din dryck, gång på
gång.

Waterlogicflaska
med skruvkork
Vår Waterlogicflaska med
skruvkork är ett naturligt
substitut för engångsplastflaskor. Flaskan håller drycken
uppfriskande kall, och läcker
inte.
Produktnummer: 2299942

Produktnummer: 2299941
Volym: 400ml
Material: 			
Livsmedelsklassat rostfritt stål
JAG ÄR
MILJÖVÄNLIG

Antal: 			
Styckvis eller 6-pack

Volym: 480ml

Typ: Varm och kall dryck

Material: 			
Livsmedelsklassat rostfritt stål

Egenskaper: Läckagefri
Dubbelväggsisolering
Vakuumförseglad
värmebevaring

Antal: 				
Styckvis eller 6-pack
Typ: Varm och kall dryck
Egenskaper: Läckagefri
Dubbelväggsisolering

Beställ via vår hemsida: www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348
eller skicka mejl till info@waterlogic.se
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BPA-fria,
återanvändbara flaskor
Våra återanvändbara
plastflaskor är BPA-fria, så du
kan vara trygg med att de är
säkra att dricka ur.
Dessa flaskor är ett kostnadseffektivt
alternativ till rostfritt stål när du vill byta
ut engångsplast på arbetsplatsen.

Tritan™ sportflaska
En återanvändbar flaska i bra storlek
som håller uppe din vätskebalans
när du är på språng. Tritan™ är
en speciell, BPA-fri plast som är
genomskinlig, tålig, och viktigast
av allt – säker att dricka från. Kork
köpes separat.
Volym: 750ml
Material: Tritan™-plast
Antal: 6-pack
Typ: Kall dryck
Egenskaper:
BPA-fri
Ergonomisk design
Diskmaskinssäker
Återanvändbar
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Best
seller

Skruvkork
Produktnummer: 2299945

FlipTop
Produktnummer: 2299944

Beställ via vår hemsida: www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348
eller skicka mejl till info@waterlogic.se
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Karaffer och tillbehör
Maximera nyttan av din vattenautomat på
arbetsplatsen med våra noggrant utvalda
tillbehör.
200 ml glas, 6 st
Uppsättning med dricksglas av
hög kvalitet
Produktnummer: 2299951
Volym: 200 ml
Material: Glass
Antal: 6
Typ: Varm och kall dryck
Egenskaper: Nedbrytbara,
komposterbara, återanvändbara

Bricka för glas
Smart karaff 1 liter
En smart och modern glaskaraff
Produktnummer: 2299947
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Smart och exklusiv
serveringsbricka som är perfekt
för professionellt bruk. Den
har ett elegant utseende som
förhöjer serveringsupplevelsen
av rent dricksvatten till dina
anställda, kunder och gäster.

Volym: 1 liter

Produktnummer: 2299949

Material: Glas

Storlek: 29 cm diameter

Antal: 1

Material: 18/8 rostfritt stål

Typ: Kall dryck

Antal: 1

Egenskaper:
Passar i alla kylskåp
Kan diskas i diskmaskin

Typ: Serveringsbricka
Egenskaper: Enkel att rengöra

Slim Line karaff 1 liter med
kylning
En karaff som håller vattnet kallt i
upp till 4 timmar. Perfekt för väntrum,
liksom för hotell, receptioner och
konferensrum. En karaff som inte bara
är vacker utan också funktionell.
Produktnummer: 2299946
Volym: 1 liter
Material: Glas | 18/10 rostfritt stål
Antal: 1
Type: Kall dryck
Egenskaper: Karaff utrustad med
kylstation i rostfritt stål.

Beställ via vår hemsida:
www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348
eller skicka mejl till
info@waterlogic.se
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Aroma
smaksättning
Smaksätt ditt vatten efter eget önskemål med våra
välsmakande smakaromer! Aromor passar lika bra till
kolsyrat som till naturellt vatten och en bordsflaska
om 100 ml räcker till ca 100 liter färdig dryck!
Våra unika smakaromer innehåller varken
kalorier, sötningsmedel, tillsatt socker eller
konserveringsämnen. Njut i stället av en
fräsch och bubblande smak av exempelvis
Citrus/Lime eller Granatäpple. Våra
aromer är Vegan-godkända och har enbart
livsmedelsgodkända ingredienser.

Finns i smakerna:

Dessa smaksättningar ska inte jämföras
med läskkoncentrat eller smaksatta
vitaminberikningar utan ger i stället en frisk
och välsmakande nyans i stilla och kolsyrat
vatten.

• Svart vinbär

• Granatäpple
• Citrus/Lime
• Rabarber
• Ingefära/Citron
• Persika

Produktdata: Produkten är avsedd för
smaksättning av livsmedel och uppfyller kraven i
EU-direktiv 88/388/EG.
Hållbarhet: Hållbar i ca 12 månader i obruten
förpackning. Förvaras i rumstemperatur (12-24°C),
torrt och i väl tillsluten förpackning.
Innehåll: Naturidentiska och naturliga smakarom
samt naturliga arompreparat.
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Till våra smaksättningar finns
också passande bordsställ i plast.

Beställ via vår hemsida:
www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348
eller skicka mejl till
info@waterlogic.se
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Produktpaket gör
det enkelt!
Vi har skräddarsytt olika produktpaket för snabb och
enkel beställning. Paketen är anpassade för alla typer
av behov och innehåller våra bästsäljande produkter
och täcker olika prisspann.

Sportpaket

Termosmuggpaket

• För den aktiva
• Reducera
användning av
engångsplast

• För varm och kall
dryck
• Modern design
• Ge bort i gåva

• Öka ditt vattenintag

Mötesrumspaket

Mötesrumspaket premium
• Uppgradera ditt
möte med snygga
glas och karaffer
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• För dig som önskar
det lilla extra

• Minska användning
av engångsplast

• Reducera
användning av
engångsplast

• Uppmuntrar att
dricka mer vatten

• Uppmuntrar att
dricka mer vatten

Muggpaket transparent
• För god tillgång till
rent dricksvatten
• Perfekt för gäster
och kunder

Muggpaket ECO papper
• Varm och kall dryck
• Perfekt för gäster
och kunder
• Unik teknik

• Öka vattenintaget

Smaksättningskit
• Smaksättning till
vatten
• Perfekt för gäster
och kunder
• Inga kalorier eller
tillsatser

Beställ via vår hemsida:
www.waterlogic.se,
ring oss på 0771-348 348
eller skicka mejl till
info@waterlogic.se
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Better thinking, better water,
better for you, better for the planet.
Hos Waterlogic börjar allt med hur vi tänker på vatten:
Bakom varje droppe vatten från en Waterlogic-vattenautomat
ligger många års kunskap, innovation och erfarenhet.
Därigenom kan vi leverera uppfriskande och rent dricksvatten
på ett riktigt hållbart sätt. Vi designar, tillverkar, distribuerar,
installerar och servar våra egna vattenautomater. Därför kan du
njuta av enastående produktkvalitet inklusive ett bra urval av
förbrukningsvaror och tillbehör, samt en serviceorienterad total
tjänst. Kontakta oss idag för att lära dig mer om Waterlogic och ta
reda på vilken lösning som är rätt för dig och ditt företag.

Ring 0771-348 348
E-post: info@waterlogic.se
Besök vår hemsida www.waterlogic.se

Waterlogic Göteborg
Von Utfallsgatan 16C
415 05 Göteborg

Waterlogic Stockholm
Bergkällavägen 27
192 79 Sollentuna

Waterlogic Malmö
Olsgårdsgatan 13C
215 79 Malmö

Waterlogic Laholm
Industrigatan 29
312 34 Laholm
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