
                                

                                                                         

                  

                                           
     

      Isvand M40i med berøringsfri sensor  
                        Drikkevandskølere til indbygning i køkken.   
                               En dansk stilren drikkevandsløsning til kontor. 
                                       

 
                                                               

 
 

       M40i udlevere: 
 Isvand. 5 C 
 Alt vand renses vis aktivkul. 

 
 

 VA godkendt.  
 Dansk design. 
 Rustfrit stål ASI 316 
 Indbygges i køkken. 
 Bygget i Danmark. 
 Bygget til 15 års drift.  
 Kapacitet.40 liter/time. 
 Passer til 50 personer. 
 Velegnet til offentlig placering. 
 Tilsluttes vandforsyningen, el og afløb. 
 Lave vedligeholdelsesomkostninger. 
 Kølere findes også til 20 – 100 - 200 personer 
 Direkte kølesystem gennem rustfri stålspiral. 

 
      

             Se demo video HER   
 
 
 
 
Tilbehør:                                       

 Afløbs dunk 20 liters med føler for tømning.  
 Kan leveres i messing eller sort                   
 Årligt rens + filter skift samt desinficering.   
 Serviceforsikring inkl. filter skift og desinficering.     

https://www.youtube.com/watch?v=ajoTwxAkehY


                                

                                                                         

                  

                                           
     

 
 
 
 
       
 
 
 
 
                 

 
                                         
 

Dimensioner: B 29cm – H 38cm – D 47cm. inkl. luftskjold 47 cm dyb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Findes også som Tower M24i, denne 
løsning kræver fast afløb, afløbs                      Her se DVT med berøringsfri sensor M40i 
dunk kan ikke anvendes. 
SE LINK HER 

 

 

 

 

 ZegoWater kunder  

    Nordea 
    National Banken 
    SEB 
    Lån & Spar 
    B&O 
    Pandora 
    Velux 
    IDA 
    Deloitte  
    Plesner  
    Novo Nordisk 
    LEO Pharma   
    Novozymes  
    LEGO 
    Best Seller 
    Fazer 
    KPMG 
    ISS 
    Coor 
    Hempels 
    Rungstedgaard 
    LIF 
    SAS 
    Næstved Erhverv 
    Egelund slot 

https://zegotech.dk/tower-153/tower-sensor-m24i-p1115


                                

                                                                         

                  

                                           
     

 

           

 

 

                             

 

 

 
            Ultimativ bedste iste til koldbrygning. 
   Vinder af Great taste i 2018 
            SE LINK HER  

 

 
 

Personlig drikkeflaske i termoglas til varme eller kolde drikke. 
                       330 ml, neopren etui, tesi i rustfrit stål. 

 

 

 

 
 

https://zegotech.dk/teapigs-148/


                                

                                                                         

                  

                                           
     

 

 
   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. 
Alt vores Co2 er et restprodukt fra naturgasproduktionen i Nordsøen. 

 
ZegoWater er danske erhvervslivs leverandør på drikkevands løsninger. Disse har fjernet 

93% 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” produkter, skal du gå efter 
produkter som er ”Buy 2 Keep” mærket, der ligger høj moral og etik bagved ”Buy 2 Keep”. 
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. 
Vi genopfylder refill Co2 flasker på vores adresse i Greve, med det formål at minimere 

transportprofilen på Co2 flasker til vores kunder. Alt co2 gas i vores flasker er et 
restprodukt fra naturgasproduktionen i Nordsøen. 

ZegoWater 
Scandinavian mood 

 


