


BRILLIANT 
Slankt og elegant look 
til enhver placering.

KOMFORTABEL
Takket være den generøse doseringshøjde passer 

flasker og karafler også perfekt under tuden.

EKSKLUSIV 
Design, ydeevne og kompakt-
hed i den mest traditionelle 
præstationsklasse på 30 liter i 
timen - alt perfekt kombineret.

INTUITIV BETJENING
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AP40 FRESH - DEN FORFRISKENDE 

Mål (B x H x T) 262 x 408 x 552 mm (inklusiv drypbakke) 

Vægt 28 kg

Elektriske data 220-240 V, 50Hz, 350 Watt 

Støjniveau <70 dB

Drikkevariation stille (kølet og uafkølet), CO2 vand

Maks. Udgangshøjde 300 mm

Kølevæske CFC-fri kølevæske/R134a

Leveringshastighed 30 l/h (afkølet)

Ekstraudstyr fast vandtilslutning

UNDERSKAB SIDE 330ER 

Mål (B x H x T) 330 x 919 x 609 mm

Vægt 27 kg

Diverse Farve sort, rullesæt mod, tillæg,  
der kan kombineres individuelt  
med et hovedunderskab,  
maks. bredde er 1830 mm

REVOLUTIONÆRT
MØDER INNOVATIVT

TEKNISKE 
DATAKOBBERRØR 

Bevist inden for vandteknologi 
– har også en kimhæmmende 
virkning og forhindrer bakterier 
i at klæbe til overfladen.

UV-LED-CHAMBER
Den nyeste teknologi – 

Desinficerer vandet tak-
ket være det langvarige 

UV-LED-Chamber.

SØLVBELUFTER 
Sølvbelufter af høj 
kvalitet på tuden – 
bakteriehæmmende 
og pålidelig virkning.

UDGANGSHØJDE 
Praktisk påfyldning  
flasker.

DRYPBAKKE  
Den aftagelige drypbakke 
forhindrer overløb og mu-
liggør hygiejnisk rengøring.ULTRA FILTRATIONSPAKKE 

Fås som ekstraudstyr og specifikt til 
medicinske plejefaciliteter.

TEKNISKE DATA

HYGIENISK PERFEKT
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SOM BÆREDYGTIG FORPLEJNING
VANDDISPENSER SPAR PENGE

GANSKE ENKELT BILLIGERE
KULSYRE  

TIL DE FØRSTE

1.000l 
GRATIS*

M
IL

JØ

OMKOSTNINGSFAKTOR lav høj middel

TRANSPORT høj lav

RESSOURCEFORBRUG høj

FORURENING lejlighedsvis lav

KONKLUSION ØKOBALANCE         

VA
N

D
KV

A
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TE
T

MINERALER høj lav høj

KULSYRE stille stille, medium, 
kraftig stille, kraftig

FILTRERING

KOLDT VAND

REGULÆR VEDLIGEHOLDELSE efter behov

KONKLUSION KVALITET         

VANDISPENSER

DINE FORDELE

  Vand af førsteklasses kvalitet

  Ferskvand raffineret gennem filtre

  God økologisk balance

  Kølet eller ukølet

   Individuelt kulsyreindhold

FLASKEVAND Rengeeksempel Jeres oplysninger

Antal medarbejdere til daglig vandforsyning 25 personer   personer

Litermængde per medarbejder per dag x 1 Liter   Liter

Pris per liter (flaskevand) x 3,7 kr   kr

Arbejdsdage om måneden x 22 Dage   Dage

Samlede udgifter for flaskevand  
550 liter om måneden = 2035 kr   kr

VANDDISPENSER Rengeeksempel Jeres oplysninger

Vanddispenser inkl. service „Comfort“ fra 519,44 kr  kr

550 l vand fra hanen af 1,5 kr. per liter + 8,18 kr  kr

Samlede udgifter for vanddispenser  
for 550 liter om måneden

= 527,63 kr   kr

BESPARELSE PER MÅNED + 1.518,89 kr                   kr

SPAR PENGE
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MERE END

20.000
TILFREDSE 

KUNDER

100
TEKNIKERE KLAR  

I FELTEN

ERFARING 

coffee perfect er en af   de førende udbydere af 
professionelle kaffemaskiner og vanddispense-
re i Tyskland, Østrig og Danmark. Al information 
om vores firma, ØKOLOGISKE OG FAIRTRADE 
PRODUKTER, velgørenhed kan findes på vores 

hjemmeside: www.coffee-perfect.dk

OVER

300
MEDARBEJDERE

I ALT

1998
GRUNDLAGT I  
OSNABRÜCK

PÅLIDELIG SERVICE  
PÅ STEDET

Vores teknikere i marken arbejder udelukkende 
for coffee perfect og er meget fortrolige med 

vores maskiner. De kender hver maskine ud og 
ind og har reservedele ved hånden.

PÅLIDELIG 
TILGÆNGELIGHED

Ved coffee perfect ringer du direkte til din 
kontaktperson i servicecentret eller din tek-
niker på stedet. Du har en erfaren medar-

bejder i telefonen.

VORES SERVICE
INDIVIDUEL OG PÅLIDELIG

ERFARING 

TECHNICAL 
SUPPORT

Tobias

SERVICE 
TECHNICIAN 

Jörg

EXECUTIVE BOARD 
Dr. Marc Beimforde, 

Jan-Dirk Büsselmann 
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VORES HØJDEPUNKTER 

DU BESTEMMER 

HØJDEPUNKTER

OCEAN CLEANUP
RENSER OCEANET

HVAD OMHANDLER DET
Alene i Stillehavet bringer millioner af tons plastaffald liv i fare for 
utallige havdyr. Organisationen OCEAN CLEANUP har bygget en 
gigantisk barriere med SYSTEM 001, som fisker plastik op af vandet 
gennem havstrømmene alene. 

HVORDAN DET VIRKER 
Det 600 meter lange system er i øjeblikket det største affaldstæppe 
i verden og er installeret mellem Californien og Hawaii – et kæmpe 
banebrydende projekt, som udelukkende finansieres af donationer.

FLEKSIBLE SERVICEPAKKER 
Du kan selv vælge, hvilken servicepakke der passer dig 
bedst: fra en ubekymret allround pakke til individuel 
fakturering per sag.

FLEKSIBLE AFTALEMODELLER 
Du kan selv vælge, hvilken servicepakke der 
passer dig bedst: fra en ubekymret allround 
pakke til individuel fakturering per sag.

HYGIENEPAKKER TIL DT BEHOV
Dit vand er 99,9% sterilt. Ønsker du yderligere filtrering 
end det, gør vi det gerne muligt for dig.

TILGENGÆNGELIGHED
Du kan altid nå erfarne  medarbejdere via den 
gratis tekniske hotline for hurtig hjælp.

SERVICE PÅ STEDET 
Den typiske afsendelse eller "venter på 
reservedele" elimineres fuldstændigt.

ERFARING 
Takket være mange års erfaring matcher 
vores maskiner perfekt og tager enhver 
udfordring på sig.

BÆREDYGTIGHED 
Smagsforbedringen af   drikkevand er den 
mest ressourcebesparende og bæredygtige 
form for drikkevareforsyning.

VAND MED ET TRYK
Takket være sofistikeret teknologi kan du gøre 
vand til en fornøjelse - det er let at komme til ved 
et tryk på en knap.

HYGIENISK PERFEKT 
Du kan stole på ren nydelse takket være den 
nyeste desinfektions- og filtreringsteknologi i 
vanddispenseren.

UBESVÆRET NYDELSE 
Nyd perfekt raffineret, smagfuldt tilberedt 
drikkevand af den bedste kvalitet til enhver tid - 
omkostningsbesparende og ubesværet.
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COFFEE PERFECT DK
IS A MEMBER OF CP DENMARK A/S
Birk Centerpark 40 | 7400 Herning | Denmark
+45 78 79 31 08 | info@coffee-perfect.dk
www.coffee-perfect.dk 

COFFEE PERFECT DE
IS A MEMBER COFFEE PERFECT GMBH 
Netter Platz 1 | 49090 Osnabrück | Germany
+49 (0)541 76013-0 | info@coffee-perfect.de
www.coffee-perfect.de 

COFFEE PERFECT AT
IS A MEMBER OF CP AUSTRIA GMBH 
Grabenweg 67 b | 6020 Innsbruck | Austria
+43 (0)512 214-081 | info@coffee-perfect.at
www.coffee-perfect.at




