3 gode grunde til at få en
frostsikker drikkevandsfontæne i
børnehaven
1) Adgang til frisk vand
hele året
2) Mindre rengøring børnene løber ikke ind og
ud efter vand.
3) Mindre opvask børnene drikker direkte af
fontænen og I slipper for
opvask.

600
Drikkefontænen er frostsikker. Funktion og design er
udsprunget af behovet for frostsikre vandforsyninger til
skoler og torve, så der altid er adgang til friskt drikkevand.
Fontænen fremstår med en silkemat rustfri stål overflade.
Der er altså ikke nogen påført overflade, som kan gå i
stykker eller skalle af.
Fremstilles i 60 og 80 cm Højde.

500

Denne enkle væghængte drikkefontæne passer godt ind
mange steder. Den kan placeres i den højde der er brug
for. Den er frostsikker, blot den vandledning der forsyner
fontænen er frostfri, derfor kan den placeres i skolegården,
og der vil være vand til børnene året rundt.
Væghængte drikkefontæner kan leveres til murtykkelser
fra 0-490mm

2016

4040

Denne udendørs vandpost som blandt andet kan bruges til
opfyldning af vandflasker, passer rigtig godt ind et sted,
hvor der er børn og unge. Den fås med forskellige greb,
som kan vælges alt efter, hvor og hvad den skal bruges til.

2010

Vandposten er fremstillet af rustfrit stål, i et let, elegant og
stilsikkert design.
Vandposten er til montering på væg, og der fås en
slangesadel 2020, som passer perfekt dertil.
Vandposten er frostsikker, blot den vandledning som
forsyner vandposten er frostsikker.

4040 er med greb, hvor man selv skal åbne og lukke for vandet. Til børnehaver
er det vigtigt, at vandposterne er robuste. Vandposten er forstærket indvendigt,
og udvendigt har den stadig et smukt og enkelt design. 4040 har en
standerhøjde på 585 mm.

Drikkevandsfontænen er ergonomisk udformet således, at der
ingen skarpe kanter er, og ingen klemfælder er. Skålens kant er
indadbøjet, så børnene er beskyttet bedst muligt mod skader.
Produktet er stort set vedligeholdelsesfrit. Det er fremstillet af
massivt rustfrit stål, og er derfor robust overfor hærværk.
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