Direkt ur kranen:
Ett kvalitetsvatten
för dig med högsta
krav på miljö, design
och ekonomi.

Still Sparkling
Färsktappat vatten
av högsta kvalitet
Med Still Sparkling™ investerar du i ett system
som ger dig lönsam försäljning, du betalar bara
en fast månadsavgift oavsett hur mycket vatten
du säljer. Samtidigt gör du en insats för miljön
genom att undvika frakter av buteljerat vatten.
Det är detaljerna som skapar helheten
För att skapa en total upplevelse har vi varit noga
med alla detaljer, från filter via exakt styrning
av kyltemperatur och kolsyra till våra special
designade kranar. Gästens upplevelse förstärks
ytterligare av att vattnet serveras i munblåsta
flaskor formgivna av glaskonstnären Nina West
man. Naturligtvis är flaskorna gjorda av 100 %
återvunnet glas.

”En vattenlösning som
ur alla perspektiv ger
oss en helhet i allt från
hantering, miljötänk,
smak och presentation
och passar in i våra
höga ambitioner.”

Daniel Räms,
Årets kock 2013
och Tom Sjöstedt,
Årets kock 2008,
krögare Lilla Ego.

Målet är att erbjuda
marknadens mest
lönsamma
vattenkoncept
Vi har utgått från vår långa erfarenhet av dryckesinstallationer och service till restauranger och vi
har lyssnat på våra kunder. Med Still Sparkling
förädlar du vårt naturligt goda svenska vatten.
För att garantera att vattnet håller samma tem
peratur och kvalitet även vid hög belastning, så är
Still Sparkling utrustat med en vattenkyld isbank
och marknadsledande komponenter från slang till
munstycke.
En specialdesignad kran med belyst toppskylt
visar att Still Sparkling-vatten serveras – stilla
eller kolsyrat. De munblåsta flaskorna förhöjer
upplevelsen ytterligare.

ANDRA

NÖJDA KUNDER:

PA &Co, Bistro Süd,
Vassa Eggen Steak House,
Mäster Anders, Tennstopet, Ilse,
Norda, Tjoget - Linje Tio, Speceriet,
Tranan, Daphnes, Lilla Ego, KB,
Moderna Muséet, Boqueria,
Carott, Ulla Winbladh,
Kommendören.

Still Sparkling hyr du till ett fast pris, oavsett hur
mycket vatten du serverar. Inga dolda kostnader
uppstår under vägen. Vi ansvarar för hela installa
tionen, drifttagning och service under avtalstiden.
Eventuellt tillkommande kostnader, utöver
grundpaketet, offereras separat.

Så här går det till
Still Sparkling kopplas till det vanliga kranvattnet.
Därefter renas vattnet genom vårt unika filter för
att sedan kylas ner till rätt temperatur. Från kyl
tanken går sedan det kolsyrade eller stilla vattnet
upp till kranarna färdigt att serveras.

Det här ingår
i grundpaketet
> Anpassat kylaggregat
> Still Sparkling™ kran med belyst frontskylt
> Spillbricka
> CO² manometer
> 2 filterbyten per år
> 72 flaskor á 35 eller 75 cl
> 72 naturkorkar
> 72 underlägg
> 1 diskback
> Installation med upp till 5 meter slangdragning
(offert lämnas vid behov av längre slang).
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