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Watertappunten

Lekker verfrissend

onze selectie watertappunten

House of Timber levert
watertappunten als drinkvoorziening in de openbare ruimte.
We hebben een mooi samengesteld assortiment waaruit
u kan kiezen. Voor elk project
kunnen wij leveren.

“Kraanwater
is veel beter voor
ons milieu”

Watertappunten zijn een doorontwikkeling van
de waterpompen die in het verleden in steden en
dorpen geplaatst werden om zo te voorzien in de
behoefte aan schoon drinkwater.
Er is een enorme behoefte om in het buitengebied,
het centrale plein van de stad, de camping of
recreatiepark water te kunnen tappen.
Het kraanwater is enorm veel beter voor het
milieu (minder plastic) dan water uit een fles en is
ook veel gezonder.

Het assortiment watertappunten dat H.O.T. in
het assortiment heeft opgenomen worden door
gerenommeerde producenten vervaardigd.
U kunt een keuze maken uit klassieke modellen
en modern design.

Aan een watertappunt is periodiek wel onderhoud
noodzakelijk en ook is controle noodzakelijk in
verband met vorming van bacteriën in leidingen.

Laat u informeren door onze verkoopadviseurs
naar de mogelijkheden en prijzen.

Als u plekken hebt waar de waterleidingen lopen,
hebben wij bij H.O.T. prima betaalbare
oplossingen in watertappunten die door uw
gasten gewaardeerd zullen worden.
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Watertappunt?
Ruim assortiment verfrissende designs
“Betaalbare oplossingen voor uw projecten”

C-12 Infantil

C-14 Galdana

C-15 Vendôme

C-17 Castellana

C-3100 Beu

DU-1 Ducha

DU-6 Sao Paulo

LA-1 Fuente Lavapies

C-11 Portal

C-10 Romantica

V-3102 Sputnik

V-101 Villa Olimpica
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Watertappunt?
Ruim assortiment verfrissende designs
“Betaalbare oplossingen voor uw projecten”

V-102D Minus

V-102D Miniminus

V-102D Minus Dog

V-109 Esva
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