
KOLSYRAT VATTEN HEMMA 
- DIREKT UR DIN KÖKSKRAN

 

PROFFSVATTEN I DITT KÖK
Vad behövs för att slippa
bära på flaskor och panta
små kolsyreflaskor?

Vattenautomater för medvetna köksbyggare
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När vi startade för trettio år sedan var det i en 
källarlokal. Med starka viljor och en vision om att 
göra skillnad på en marknad som bokstavligt talat 
törstade efter en produkt som ännu inte fanns.

Under 80-talet växer trenden 
fram med hushållsapparater för 
kolsyrat vatten och vår produkt 
får snabbt fäste på kontor och 
arbetsplatser som förstår vikten 
av att erbjuda vatten till törstig 
personal.

Idag är efterfrågan större än 
någonsin och för många hushåll 
är det en självklarhet att kunna 
servera kolsyrat vatten taget 
från kranen.

Med bra planering kan en installation av en vatten-
automat bli närmast osynlig - eller lika gärna en 
central plats i kökets hjärta för den som önskar. 
Vi håller ännu fast vid visionen att vara Sveriges 
största vattenleverantör och enligt Zenith 
(2013) har vi sedan länge fått utdelning för vårt 
mödosamma arbete.

En lösning för kolsyrat vatten hemma

Med våra lösningar för kolsyrat vatten i hemmet 
förverkligar vi möjligheten att kunna få kallt kolsyrat 

vatten direkt ur kranen, när 
som helst!

Med våra långa erfarenhet 
av miljö och säkerhet har vi 
kombinerat styrkan i våra 
restauranglösningar med den 
oslagbara enkelheten för att 
passa in svenska hemmakök.

Vi producerar våra vatten-
lösningar lokalt med målsätt-
ningen att de ska vara enkla 

och säkra att använda. Till och med yngre barn kan 
lära sig att hantera kranen utan risk för övertryck 
i kolsyreflaskor. Många barn älskar kolsyrat vatten 
och med en Primo-lösning kan de tryggt dricka 
vattnet utan risk för överdrivna mineralhalter.

Vill du veta mer om oss och våra produkter är du 
välkommer att besöka oss på internet. Klicka in på 
vår hemsida och läs mer. www.escowa.se

Nordens ledande 
vattenleverantör sedan 1986

www.escowa.se

• Dra nytta av skåpsintegrering

• Använd vattenledningarna

• Slipp bära hem tunga flaskor

• Njut av riktigt kallt vatten

• Slipp spola vatten i onödan

• Använd större kolsyreflaskor

• Frigör bänkytor från prylar
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PRIMO COOLER

Vattenval .................................................................Kylt stilla / kylt kolsyrat
Kylsystem ............................................................ Direktverkande kylslinga
Kylkapacitet .....................................................................12-16 liter/timme
Kylmedia................................................................................. R134a  0,04kg
Vattenanslutning ................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ........................................................... 230V/10A, 150W
Mått (BxHxD) .............................................................250 x 380 x 280 mm
Vikt .............................................................................................................18kg

VitCARNIVAL PRIMO TAP PRIMO COOLER

PRO1 PRO1 XXL PRO COMPACT

PRO2 PRO3 PRO2 XXL

Med vårt Primo CONCEPT öppnas dörrarna för kreativa lösningar 
för hemmet. Primo Cooler är ett litet och smidigt kylaggregat som 
är anpassat för inbyggnadslösningar med Primo Tap och Piccolo 
Fusion. Kylaren levererar filtrerat kylt naturellt vatten och filtrerat 
kylt kolsyrat vatten.

• LÄTT ATT BYGGA IN

• ENKEL ATT ANSLUTA

• TAR LITE PLATS I SKÅPET
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ALBATROSS 1 HÖG ALBATROSS 1 LÅG CHROME

ALBATROSS 2 HÖG ALBATROSS 2 LÅG CALYPSO

LOM 1 LOM 2 / LOM LED PICCOLO FUSION

PICCOLO FUSION

PAKET 1 INKLUSIVE
PRIMO COOLER

Piccolo Fusion är formgiven utifrån att smidigt kunna komplettera 
en standard kökskran. Kranen har tryckknappar med bakbelyst  
LED. Piccolo Fusion serverar kylt kolsyrat och kylt naturellt vatten. 
Piccolo Fusion kan med fördel placeras vid en diskho eller monteras 
fristående spillbricka för en smidig, fristående lösning.

Vattenval ...............................Kylt stilla eller okylt stilla och kylt kolsyrat
Max skivtjocklek ................................................................................ 50 mm
Fläns mot skiva .................................................................................. 40 mm
Monteringshål (skruvas ovanifrån) ............................................... 35 mm
Krantyp ..............................................................................................Elektrisk
Elanslutning (Lom LED) .............................................................. 230V/10A
Tapphöjd ...........................................................................................210 mm
Mått (BxHxD) ............................................................... 40 x 326 x 174 mm

Kromat stål

• HARMONISK DESIGN

• LEDBELYSTA KNAPPAR

• SMART FUNKTION

www.escowa.se



CARNIVAL PRIMO TAP PRIMO COOLER

PRO1 PRO1 XXL PRO COMPACT

PRO2 PRO3 PRO2 XXL

PRIMO TAP

PAKET 2 INKLUSIVE
PRIMO COOLER

Primo TAP är något så smart som en vanlig kökskran med extra 
vridfunktion för kallt naturellt och kallt kolsyrat vatten. Kranen kan 
enkelt installeras i befintliga köksmiljöer och passar därför utmärkt 
vid befintlig håltagning i t.ex. sten- och glasskivor där man inte kan 
eller vill göra ett nytt hål för en tappkran.

Vattenval ...................Kylt stilla och kylt kolsyrat samt kall/varmvatten
Max skivtjocklek ................................................................................ 50 mm
Fläns mot skiva .................................................................................. 50 mm
Monteringshål (skruvas ovanifrån) ............................................... 35 mm
Krantyp ............................................................................................Mekanisk
Elanslutning (Lom LED) .............................................................. 230V/10A
Tapphöjd ...........................................................................................252 mm
Mått (BxHxD) .............................................................170 x 363 x 205 mm

Kromat stål
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• ERSÄTTER STANDARDKRAN

• SMIDIGT FORMAT

• LÄTT ATT ANVÄNDA
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INBYGGNADSKYLARE

CULINA
Culina är en modern och smidig vattenautomat som följer trenden 
med inbyggnadsprodukter. Den är anpassad för inbyggnad i 
köksmiljö i ett standard högskåp. Tack vare utformningen med den 
exklusiva fronten i kombination med en rälsupphängning blir det 
en produkt som är lätt att installera, handha och serva - samtidigt 
som den utstrålar exklusivitet och en känsla av något alldeles unikt. 

Vattenval ........................................................... Kylt stilla och kylt kolsyrat
Kylsystem ............................................................ Direktverkande kylslinga
Kylartyp..........................................................................Inbyggt kylaggregat
Kylkapacitet .....................................................................12-16 liter/timme
Vattenanslutning ................................... Kallvatten, 1/2” utvändig gänga
Strömförbrukning ........................................................... 230V/10A, 150W
Mått Fristående (BxHxD) ........................................595 x 457 x 405 mm

Rostfritt/svart HALIA 4500 CULINA PURUS iQ3

WL2 FIREWALL WL3 FIREWALL WL4 FIREWALL

PAKET 3 INTEGRERAT
KYLAGGREGAT FÖR HÖGSKÅP

• ANPASSAD FÖR HÖGSKÅP

• INTEGRERAD KYLARE

• TYDLIG DISPLAY

www.escowa.se



Servera ditt vatten i en snygg och praktisk glaskaraff. 
Vi lagerför två olika modeller av karaffer. Välj mellan 
Ypsilon och vår mycket exklusiva karaff Estet, med 
eller utan kork. Ypsilon är tillverkad i pressat glas 
medan Estet är tillverkad av Småländska Skruf i 
munblåst kristall.

KARAFFER

AquaSafe är en automatisk sensorstyrd vattenav-
stängare med strömbrytning för undvikande av oön-
skat vattenläckage. AquaSafe är anpassad till Euro-
peiska marknaden och är godkänd av norska SINTEF 
för användning tillsammans med elektrisk apparatur 
kopplad till vattenledningen.

AQUASAFE SÄKERHETSAVSTÄNGNING
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ESCOWA AB
MORÄNVÄGEN 9
186 40 VALLENTUNA 

TEL: 08-557 731 00
www.escowa.se

FÖR PRODUKTINFORMATION KONTAKTA:

Torebrings Grossist AB
Stigbergsvägen 7, 578 33 ANEBY
0380-478 80 • www.torebrings.se




