
waterbar 
1 kraan, 3 soorten water

Gekoeld, heet én bruisend water uit één kraan.
Hét complete alternatief voor een waterkoeler en kokend water kraan.

Een uniek concept voor op kantoor dat bijdraagt aan uw 
duurzaamheidsdoelstellingen.

heet water
Perfecte temperatuur 

98° voor thee.

koud water
Gekoeld én bruisend 

water.

optionele extra 
zuivering

Gepatenteerd systeem 
voor het hoogste niveau 

filtratie. Omgekeerde 
osmose en deïonisatie 
verwijderen 99,9% van 

alle onzuiverheden 
uit uw water met 

behoud van smaak 
en gezondheids-
eigenschappen.

geen investering
Betaal per glas zoals u 
bij ons gewend bent, 
inclusief alle apparatuur 
en onderhoud.

3-in-1 designkraan
Hoogwaardige RVS en 

van Britse makelij.

kostenbesparend
Bespaar gemiddeld 
65% per glas water 
ten opzichte van een 
waterkoeler.

hygiënisch
Geen risico op 
overdracht van virussen 
en bacteriën zoals bij 
een waterkoeler. 

gezond
Waterdrinken verlaagt 
verzuim en verhoogt 
productiviteit.

duurzaam
Minder plastic is beter 
voor het milieu. Via de 
samenwerking met 
Made Blue drinken er 
per glas 100 mensen 
met u mee in een 
ontwikkelingsland.

premium filtratie
Alle kranen worden 

standaard geleverd met 
filtratiesysteem.



ONDERSTEUN UW 
DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN

1  = 100
Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte en onlosmakelijk verbonden aan koffie. Daarom 

is PerTazza een samenwerking aangegaan met Made Blue, een stichting die zich inzet voor schoon 
drinkwater in landen waar dit niet vanzelfsprekend is. Made Blue zorgt namens PerTazza voor het 
meetbaar beschikbaar maken van schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Elk glas water zorgt 

voor 100 glazen schoon drinkwater in een ontwikkelingsland.

VOORBEELD

50 medewerkers
drinken gemiddeld

5.000 glazen per maand

=
500.000 glazen donatie

per maand

=
6 miljoen  glazen per jaar
in een ontwikkelingsland

Met een PerTazza Made Blue Waterbar doneert u voor elk glas thee of water 100 glazen schoon 
drinkwater in een ontwikkelingsland! In het bovenstaand voorbeeld betekent dit dat er na 6 jaar ruim 

36 miljoen glazen schoon drinkwater gedoneerd zijn en dat er 5.000 mensen meedronken met uw 
medewerkers. Dat is minstens een dorp!

meer informatie? bel 088-7378299 of ga naar pertazza.nl/waterbar


