
Thoreau on ekologinen tapa tarjoilla  
jäähdytettyä ja suodatettua vettä tyylikkäästi 

kuplilla tai ilman.



PAIKALLISESTI SUODATETTUA VETTÄ

kuplilla tai ilman

Thoreau-vesijärjestelmä on helppo, yksinkertai-

nen ja ympäristöystävällinen tapa tarjoilla täydelli-

seksi raikastettua ja paikallisesti suodatettua vettä. 

Vesi tarjoillaan valinnan mukaan joko hiiliha-

potettuna tai ilman, tyylikkäistä designpulloista. 

Suodatettu vesi parantaa ruoan ja juoman makua 

ja mahdollistaa veden tuottavan tarjoilun, sillä  

irtopullojen logistiikka- sekä säilytyskulut katoavat.   

Ottamalla Thoreau-vesijärjestelmän käyttöösi, 

pienennät myös yrityksesi hiilijalanjälkeä.

Tyylikkäiden pullojen puhdistaminen on  

helppoa, sillä ne soveltuvat standardimitotettuihin 

tiskipakkeihin. Ison pullonsuun ansiosta puhdis-

tus onnistuu niin sisä- kuin ulkopuoleltakin.

Amerikkalainen kirjailija ja filosofi Henry David Thoreau (1817-
1862) on yksi kirjallisuuden historian johtavista hahmoista. Kir-
jassaan Walden hän pohti yksinkertaista ja ekologisesti kestävää 
elämää. Thoreaun tekstit inspiroivat meitä kehittämään ekologi-
sesti ja taloudellisesti kestävän vesikonseptin – ja mikä voisi olla  
sopivampaa kuin nimetä se hänen mukaansa?

Henry David Thoreau



KIINTEÄ KUUKAUSIMAKSUMME

kattaa kaiken

KIINTEÄ KUUKAUSIMAKSU SISÄLTÄÄ:

  Jäähdytin (220 litraa/tunti), lämpötila 4-6 °C
  Suodatin, joka parantaa veden makua ja puhdistaa  

  vedestä värjäymät, kloorin ja pienhiukkaset
  Hiilihapottaja
  Hiilihappopullot 2 kpl (á 10 kg)
  Tyylikäs tarjoilulaite kahdella hanalla 
  Thoreau-designpullot korkeilla, max. 60 kpl  

  (kirkas tai huurre, 75cl tai 37,5cl pullot)
  Tiskipakki 1 kpl
  Huoltokäynti vähintään kolme kertaa vuodessa
  Asennus, hiilihappopullojen täyttö ja suodattimien  

  vaihto
  Henkilökunnan koulutus

 

TILANTARVE

 Jäähdytin 39x39x60 cm (LxSxK)
 Suodatin 20x12x60 cm (LxSxK)
 Hiilihappopullo 83x20,5 cm (KxØ)
 Tarjoilulaite 61x22 cm (KxL)
 Tippa-astia 42x22 cm (LxS)

Asennukseen tarvitaan vesikytkentä, jossa pulloventtiili puolen tuuman ulkopuolisella  
kierteellä ja suljettava/avattava vesihana sekä kaksi 220 V sähköpistoketta. 

Mahdollisuuden tuottaa POS-materiaalia  
asiakkaan tarpeiden mukaan
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”Ihmisten makuaisti  
on kehittynyt veden suhteen.  
Nyanssit pitää olla kohdallaan  
vaativaa kuluttajaa palveltaessa.  
Asiakkaille on myös tärkeää,  
ettei vettä ole tuotu toiselta  

puolelta maailmaa, eikä luontoa  
kuormiteta turhalla jätteellä.”

RIKU STENROS
Hotelli- ja ravintola 

-alan yrittäjä


