
Onderscheidend design.



Onderscheidend 
design.Bij Borg & Overström volgen we 

design- en verfrissingstrends op de 
voet. We werken nauw samen met 
onze designpartners en belangrijkste 
klanten aan een doorlopend 
innovatieprogramma.

We zijn de enige designer en maker 
van drinkwatersystemen met een eigen 
innovatie- en watertestlaboratorium. Of 
het nu gaat om het verbeteren van de 
productie, het ontwerpen van nieuwe 
koelsystemen of om onze producten 
nog veiliger te maken, onze producten 
blijven toonaangevend.

Designers en makers 
van de meest verfijnde 
watertapsystemen ter wereld.



Onderscheidend 
design.

Aqua-Claro specialiseert zich al ruim 30 jaar 
in waterzuivering. Ongeacht of u kraan-, 
regen- of grondwater wilt gebruiken, wij 
bieden u oplossingen op maat om u gezond, 
zuiver en zacht water te leveren.

Aqua-Claro heeft oplossingen voor zowel thuis als industriële 
toepassingen. Een klantvriendelijke en correcte after-sales service is van 
het grootste belang, evenals een overtuigend advies en apparatuur van 
topkwaliteit.

Het Aqua-Claro-team staat voor u klaar.

Bel +32 3 860 77 77

E-mail info@aquaclaro.be

Bezoek onze website www.aquaclaro.be

We zijn er trots op dat we samenwerken met in de 

branche gerenommeerde merken van wereldklasse.



Verfijnde hydratatie met digitale 
precisie.
De T2 is het digitale tapsysteem 
van de toekomst. Het design is 
overtuigend en praktisch, met een luxe 
afwerking. Samen met de bijzonder 
compacte ProCore™-eenheid voor 
waterbehandeling past de T2 perfect 
in iedere werkomgeving of gedeelde 
ruimte.

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Verfijnde hydratatie met digitale precisie 

– Energiezuinig

– Bijzonder compacte en stevige ProCore™

– Eenvoudig te installeren ventilatieset

– Optioneel ingebouwde geavanceerde 
 UV-bescherming

borgandoverstrom.com/t2
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WATERSYSTEEM

Dry Chill®

CONFIGURATIES

Kraansysteem 

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/bruisend

Eenvoudig te bevestigen 
ventilatievoetstuk
Bij de ProCoreTM is een 

doordacht ontwikkelde, 

eenvoudig te installeren 

ventilatieset inbegrepen.
60mm

431mm

322mm

ProCoreTM -eenheid voor waterbehandeling 



Hoge capaciteit, handig op het 
aanrecht.
Met zijn gestroomlijnde kraan en de 
compacte onderbouwunit is de U1 het 
toonbeeld van innovatie op basis van 
design. Deze elektronische kraan met 
zijn moderne en subtiele vormgeving is 
een aanwinst voor elke omgeving

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Laag energieverbruik

– Compacte unit voor onder het aanrecht

– Elegant, minimalistisch design

– Subtiel, hygiënisch bedieningspaneel

borgandoverstrom.com/u1
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Minimalistisch design  
ideaal voor thuis

Hoge capaciteit,  
ideaal voor op kantoor

WATERSYSTEEM

Direct Chill

CONFIGURATIES

Kraansysteem 

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/bruisend

U1/S1



Hoogwaardige hydratatie.
Met deze tapsystemen krijgt iedere 
commerciële omgeving verfrissing met 
hoge capaciteit. Deze waterdispenser 
combineert elegantie met performance 
en voldoet iedere keer weer aan de 
vraag. 

REDENEN VOOR UW KEUZE

– ProCore™-waterbehandeling met hoge capaciteit 

– Een betrouwbaar sterk systeem 

– Eenvoudig te bedienen en te onderhouden

– Optioneel ingebouwde geavanceerde 
 UV-bescherming

– Veelzijdige opties voor de druppelopvang

– Ventilatie voor betere systeemprestaties

borgandoverstrom.com/c2-c3
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WATERSYSTEEM

Dry Chill®

CONFIGURATIES

Kraansysteem 

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/bruisend

C2 dubbele tapkraan C3 driedubbele tapkraan

Eenvoudig te bevestigen 
ventilatievoetstuk
Bij de ProCoreTM is een 

doordacht ontwikkelde, 

eenvoudig te installeren 

ventilatieset inbegrepen.
60mm

431mm

322mm



De eerste keuze voor het onderwijs en de 
gezondheidszorg.
De B3 is op een ideale hoogte voor 
zowel volwassenen als kinderen gebouwd 
en heeft daarnaast een ultra-hygiënisch 
aanraakgevoelig bedieningspaneel, het 
grootste tapoppervlak voor flessen in 
zijn klasse en een sabotagebestendig 
achterdeksel voor de veiligheid.

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Ultrahygiënisch, aanraakgevoelig bedieningspaneel

– Tapoppervlak met een grote capaciteit voor flessen 
 en kannen

– Geïntegreerde bekerdispenser

– Verzegeld, hygiënisch, Direct Chill-koelsysteem

borgandoverstrom.com/b3
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WATERSYSTEEM

Direct Chill

CONFIGURATIES

Vloeropstelling

BESCHIKBARE KLEUREN

Zilver/zwart

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/heet/bruisend



Compact design voor flexibiliteit.
Hygiënisch en economisch, de B4 
doet het goed in alle omgevingen – 
van directiekamer tot sporthal. Het 
compacte formaat, grote tapoppervlak 
voor flessen, meerdere wateropties en 
flexibele configuratie maken dit model 
tot het meest populaire model van  
Borg & Overström. 

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Ultrahygiënisch, aanraakgevoelig bedieningspaneel

– Tapoppervlak met een grote capaciteit voor flessen
 en kannen

– Verzegeld, hygiënisch, Direct Chill-koelsysteem

– Het vloermodel wordt geleverd met een intern  
 afvoersysteem met alarm

– Uniek bruisend model voor het aanrecht

borgandoverstrom.com/b4
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WATERSYSTEEM

Direct Chill

CONFIGURATIES

Aanrecht / vloeropstelling

BESCHIKBARE KLEUREN

Zilver/zwart

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/heet/bruisend



Ongeëvenaard design.
De B5-serie combineert 
geavanceerde functionaliteit met 
ultramodern design. Het unieke, 
gestroomlijnde design van deze 
serie geeft iedere omgeving een 
elegante uitstraling.

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Optimale hoogte voor een goed gesprek

– Volledig open, verlicht tapoppervlak

– Omhulde tapkraan voor hygiënische bescherming

– Compact drainagesysteem met alarm

– Ingebouwde lekkagesensor met automatische stop

borgandoverstrom.com/b5
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WATERSYSTEEM

Direct Chill

CONFIGURATIES

Vloeropstelling

BESCHIKBARE KLEUREN

Zilver

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/heet/bruisend



Specificaties

Onderscheidend 
design.

Configuraties Geïntegreerde 
kraan

Geïntegreerde 
kraan

Geïntegreerde 
kraan

Vloeropstelling Aanrecht Vloeropstelling Vloeropstelling

Wateropties Gekoeld en kamertemperatuur • • • • • • •

Gekoeld, heet en kamertemperatuur • • • •

Gekoeld en bruisend • •

Gekoeld, kamertemperatuur en bruisend • • • • • • •

Gekoeld, heet en bruisend • • • •

Taphoogte (mm) 260 310 286 260 260 286 286

Watersysteem Direct Chill Dry Chill® Dry Chill® Direct Chill Direct Chill Direct Chill Direct Chill

Waterdoorvoer (l/u) Gekoeld 20 ProCore 50
ProCore+ 80

ProCore+ 80 30 35 35 35

Kamertemperatuur O/AWD* ProCore 50
ProCore+ 80

ProCore+ 80 O/AWD* O/AWD* O/AWD* O/AWD*

Bruisend 16 ProCore 50
ProCore+ 80

ProCore+ 80 30 35 35 35

Heet 6 6 6 6

Watertemperatuur (oC) Gekoeld en bruisend 2-11 2-11 2-11 2-12 2-12 2-12 2-12

Heet 92 92 92 92

Maximaal stroomverbruik (watt) Gekoeld en kamertemperatuur 100 ProCore 288
ProCore+ 451

ProCore 288
ProCore+ 451

100 100 100 100

Gekoeld, heet en kamertemperatuur 600 600 600 800

Gekoeld en bruisend ProCore 369
ProCore+ 532

ProCore 369
ProCore+ 532

Gekoeld, kamertemperatuur en bruisend 140 ProCore 375
ProCore+ 538

ProCore 375
ProCore+ 538

140 140 140 140

Gekoeld, heet en bruisend 640 640 640 940

Bedrijfsspanning 110/240 240 240 110/240 110/240 110/240 240

Totality® Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Aanraakbediening Standaard Optioneel Optioneel Optioneel

Afvoersysteem met alarm Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Standaard Standaard

Wateraansluiting (klikbevestiging) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

CO2-aansluiting (klikbevestiging) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Afmetingen bxdxh (mm) 230x360x390 320x375x350 320x375x350 325x380x1065 320x440x415 1325x440x415 520x410x1010

Gewicht (kg) Gekoeld en kamertemperatuur 17,1 27 25 22,45 14,5 27 27

Gekoeld, heet en kamertemperatuur 23,4 16,2 28,7 30,9

Gekoeld en bruisend 27 25

Gekoeld, kamertemperatuur en bruisend 17,1 27 25 28,4 21 33,5 27,8

Gekoeld, heet en bruisend 30,4 22,9 35,4 31,6

Geluid - koelmodus (dBA) 40 51,5 51,5 37 47,6 47,6 40

Type koelmiddel R600 R290 R290 R600 R600 R600 R600

*O/AWD = onbeperkt/afhankelijk van waterdruk, indien de reduceerklep niet is geplaatst. 



Wij waarderen en stimuleren 
onderzoek en ontwikkeling 
in samenwerkingsverband. 
Hier volgen enkele nieuwe 
technologieën die voortkwamen 
uit ons onderzoeks- en 
designlaboratorium.

In elk opzicht  

geavanceerde 
technologie.

Direct Chill en Dry Chill®

Superieure 
koeltechnologieën

Direct Chill levert superieure prestaties. Het directe koelproces 
zorgt voor een versere smaak en vermindert de kansen op 
besmetting aanzienlijk. Onze Dry Chill®-technologie levert 
consequente koeling zonder de noodzaak voor een ijsbank – 
efficiënt energieverbruik en geen lekkages.

borgandoverstrom.com/innovation



Onderscheidend 
design.Totality®

Voldoet aan een uitzonderlijk 
hoge hygiënenorm

Deep Sparkle®

Intens, langdurig bruisend 
water

De superieure Deep Sparkle®, uniek bij Borg & Overström, 
wordt bereikt door verzadiging onder hoge druk. Makkelijk 
te onderhouden met veilige, kant-en-klare CO2-canisters – 
leverbaar in twee maten.

Totality® is onze unieke methode die ervoor zorgt dat onze 
toestellen een uitzonderlijk hoog niveau van hygiëne bieden. 
Daardoor heeft iedere gebruiker de garantie dat het getapte 
water net zo veilig als verfrissend is.



Onderscheidend 
design.

Bedien uw waterdispenser vanaf  
uw smartphone

Met gebruik van de Bluetooth®-
technologie kunnen gebruikers via 
de app contactloos water tappen. 
Daardoor is deze ideaal voor gebruik 
op drukbezochte plaatsen en biedt 
gebruikers de zekerheid dat hun 
drinkwater net zo veilig als verfrissend is.

Retrofit-voetschakelaarset voor  
handsfree bedienen

Een handsfree-voetschakelaar voor 
het tappen kan achteraf gemakkelijk 
worden aangebracht door een technicus 
of gekwalificeerde monteur. Deze is 
beschikbaar als twee- of drievoudige 
schakelaar voor de tapopties gekoeld 
of op kamertemperatuur, of gekoeld, op 
kamertemperatuur en bruisend of heet 
water.

Contactloos tappen



Bel +32 3 860 77 77

E-mail info@aquaclaro.be

Bezoek onze website www.aquaclaro.be

Neem contact op 

Ons deskundig 
personeel staat klaar 
om u te helpen.
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