
BEKIJK ONZE WATERKOELERS 

VERGELIJKINGS-
BROCHURE



OVER VITEAU 
Viteau, onderdeel van Eden Springs, is al 20 jaar dé 
grootste waterkoelerleverancier van Nederland, biedt 
waterkoelers in de vorm van flessenwaterkoelers en 
leidingwaterkoelers voor op het werk. Daar zijn we trots 
op, want met onze watervoorzieningen houden we steeds 
méér medewerkers energiek, bruisend en vitaal op de 
werkvloer! 

In 2025 helpen we per 
dag 1 miljoen mensen aan 
een gezonde en energieke 
levensstijl

Voor iedere bedrijf de 
perfecte watervoorziening

Al 20 jaar de grootste 
waterkoelerleverancier



WAAROM EEN
FLESSENWATERKOELER?

Wil je heerlijk gekoeld en gezuiverd water op de 
werkvloer, maar heb je geen toegang tot een 
waterleiding? Dan is een flessenwaterkoeler ideaal! 
Het enige wat je nodig hebt is een stopcontact en je 
bent direct op weg naar vitalere werknemers.

Altijd gekoeld en zuiver water

Overal gemakkelijk te plaatsen

Géén wateraansluiting nodig 



COOL BLUE

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht    20 kg (excl. fles)

Afmeting (B x D x H)  26 x 39 x 148 (incl. fles)

Heet / koelcapaciteit per uur 4 liter (22 bekers) / 4,5 liter (25 bekers)

Koelelement   Compressiekoeling

Verbuik    110W

Wateropties:

Kleuropties: 

KAMER
15 °C

KOUD
6 °C

HEET
93 °C

BRUISEND

De Cool Blue flessenwaterkoeler is een echte blikvanger 
waaruit iedereen wil drinken. Door zijn elegantie is het 
een aanwinst voor op kantoor, in een wachtruimte 
of winkel. De Viteau Cool Blue is voorzien van LED-
technologie. Hierdoor worden het waterafgiftepunt en 
de waterfles verlicht bij gebruik. Een waterkoeler die 
overal gemakkelijk te plaatsen is en bijdraagt aan het 
scherp en gezond houden van je medewerkers. 

Stijlvol strak design en een luxe afwerking

Zeer gebruiksvriendelijk door hoog tappunt

Met heet water functie voor thee (optioneel)

EEN ECHTE BLIKVANGER!

BEKIJK WATERKOELER

vanaf
€ 7,65 

p.m.

ZWART / ZILVER

https://viteau.nl/waterkoeler/viteau-cool-blue/


WATERKOELER MET LOGO OP MAAT

Een waterkoeler volledig passend bij jouw bedrijf? Dat 
kan! Viteau bedrukt jouw waterkoeler full color met jouw 
bedrijfslogo zodat hij volledig bij de uitstraling van je 
evenement of kantoor past. 

GEPERSONALISEERDE 
WATERKOELER VOOR

JE BEDRIJF

STUUR JE LOGO NAAR 
info@viteau.nl

...en onze ontwerper gaat
direct voor je aan de slag 

Het werkt heel eenvoudig:  
  
Stuur je bedrijfslogo naar info@viteau.nl
 
Wij leveren zo snel mogelijk een passend 
ontwerp op basis van jullie huisstijl. 

Binnen no time staat jouw gepersonaliseerde 
waterkoeler bij jou op de werkvloer. 

http://info@viteau.nl


ECONOMY

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht    13,8 kg (excl. fles)

Afmeting (B x D x H)  33 x 33 x 137,5 (incl. fles)

Heet / koelcapaciteit per uur   7,9 liter (44 bekers) / 5,9 liter (33 bekers)

Koelelement   Compressiekoeling

Vermogen   heet 600W; koud 80W; 

Wateropties:
KAMER

15 °C
KOUD
5 °C

HEET
90 °C

BRUISEND

De Viteau Economy waterkoeler zou je de ‘klassieker’ van
Viteau kunnen noemen. Deze waterkoeler heeft 
een praktische en lichte vormgeving die zeer 
gebruiksvriendelijk is.

De kostenefficiënte Viteau Economy houdt je 
medewerkers fris en scherp tijdens het werk. 

Ook verkrijgbaar in de kleur grijs.

Instapmodel en kostenefficiënte waterkoeler

Gebruiksvriendelijk door makkelijk bedienbare knoppen

Met heet water functie voor thee (optioneel)

BEKIJK WATERKOELER

KLASSIEKER ONDER DE WATERKOELERS

vanaf
€ 3,40

p.m.

https://viteau.nl/waterkoeler/viteau-economy-wit


EXECUTIVE CO2

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht    24-25 kg (excl. fles)

Afmeting (B x D x H)  33,7 x 34,5 x 111,9 (incl. fles)

Heet / koelcapaciteit per uur   8 liter (44 bekers) / 22 liter (122 bekers)

Koelelement   Compressiekoeling

Vermogen   heet 600W; koud 80W; 

Wateropties:
KAMER

15 °C
KOUD
5 °C

HEET
90 °C

BRUISEND

Geniet van lekker bruisend water dat voldoet aan de 
hoogste kwaliteit met de Executive CO2 waterkoeler. 
Deze hygiënische RVS waterkoeler heeft een innovatief 
en gebruikvriendelijk design. 

De Executive CO2 levert naast gekoeld water en water 
op kamertemperatuur met of zonder koolzuur, ook heet 
water. 

Hoogwaardig RVS voor gemakkelijk onderhoud

Probleemloos flessen en karaffen vullen

Met heet water functie voor thee (optioneel)

BEKIJK WATERKOELER

WATERKOELER MET BRUISEND WATER

vanaf
€ 13,50

p.m.

https://viteau.nl/waterkoeler/viteau-executive-co2/


BUSINESS TT

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht    13 kg (excl. fles)

Afmeting (B x D x H)  31 x 36 x 86 (incl. fles)

Heet / koelcapaciteit per uur   7,9 liter (44 bekers) / 4,6 liter (26 bekers)

Koelelement   Compressiekoeling

Vermogen   heet 600W; koud 80W; 

Wateropties:
KAMER

15 °C
KOUD
5 °C

HEET
90 °C

BRUISEND

Deze compacte en luxe waterkoeler is perfect voor iedere 
werkplek en wachtruimte. De geïntegreerde bekerhouder 
is onderdeel van het design. Door zijn formaat ook ideaal 
voor thuis. Het lekbakje vangt overtollig water op en is 
gemakkelijk schoon te maken. Geniet de hele dag van 
heerlijk fris water.

Overal eenvoudig en snel te plaatsen

Met geïntegreerde bekerhouder

Met heet water functie voor thee (optioneel)

BEKIJK WATERKOELER

TAFELMODEL WATERKOELER

vanaf
€ 9,70

p.m.

https://viteau.nl/waterkoeler/viteau-business-tafelmodel/


WAAROM EEN
LEIDINGWATERKOELER?

Wil jij het gemak van direct gekoeld water zonder 
flessen te moeten verwisselen? Dan hebben we de 
perfect oplossing voor jou: een leidingwaterkoeler!
Je sluit hem simpelweg aan op de waterleiding en 
kunt altijd genieten van gekoeld én gezuiverd water.

Géén waterflessen, maar wel een
wateraansluiting nodig

Op elk aanrecht gemakkelijk te plaatsen

Ideaal voor grote groepen mensen vanwege
hoge koelcapaciteit



ECONOMY
Een moderne en gebruikersvriendelijke watercooler op de 
waterleiding die uitstekend past in een kantooromgeving. 
De degelijke materialen staan garant voor jarenlang 
gebruik en betrouwbaarheid. Deze leidingwaterkoeler 
van Emax is compact en heeft een mooie antraciete kleur.

Door de geïntegreerde wielen makkelijk te verplaatsen

Kamertemperatuur en gekoeld water

Optioneel met heet water functie

BEKIJK WATERKOELER

COMPACTE & BETAALBARE WATERKOELER

vanaf
€ 6,55

p.m.

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht    17,5 kg (excl. fles)

Afmeting (B x D x H)  32,5 x 32 x 100

Heet / koelcapaciteit per uur   7,5 liter (42 bekers)/ 6 liter (33 bekers) 

Koelelement   Compressiekoeling

Vermogen   50HZ

Wateropties:
KAMER

15 °C
KOUD
5 °C

HEET
90 °C

BRUISEND

https://viteau.nl/waterkoeler/leidingwaterkoeler-economy-staand/


BUSINESS+

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht    

Business+ XL  33 kg

Business+ tafelmodel 20 kg

Afmeting (B x D x H)  

Business+ XL  33 x 35 x 120 cm

Business+ tafelmodel 33 x 35 x 52 cm 

Uitgifte hoogte    20 cm

Heet / koelcapaciteit per uur  

Business+ XL  10 liter (56 bekers) / 6 liter (33 bekers)

Business+ tafelmodel 14 liter (78 bekers) / 6 liter (33 bekers)

Koelelement   Direct Chill

Vermogen   220 – 240V; 50/ 60Hz  

    

Wateropties:

KAMER
15 °C

KOUD
2 °C

HEET
92 °C

BRUISEND

Met de Business+ XL leidingwaterkoeler stimuleer je het 
drinken van water. Deze ultramoderne waterkoeler met 
toetsenbord past perfect in een zakelijke omgeving door 
zijn hoge capaciteit. De Business+ wordt aangesloten 
op de waterleiding. Geen gesjouw met flessen, direct 
gekoeld en gezuiverd water uit de waterkoeler. Zo heb 
je op ieder moment en op elke plek gezond, gekoeld en 
gezuiverd water. Hiermee zorg je voor fitte medewerkers!

Direct gekoeld water en water op kamertemperatuur

Zowel compact als staand verkrijgbaar

Optioneel met heet water of bruisend CO2 water

BEKIJK WATERKOELER

BUSINESS+ LEIDINGWATERKOELERS

vanaf
€ 9,70

p.m.

https://viteau.nl/leidingwaterkoelers/


EXECUTIVE+
Een waterkoeler op de waterleiding uit het topsegment 
waarin innovatie, kwaliteit en design samenkomen. Ideaal 
voor gebruik op kantoor met +20 gebruikers en in hygiëne 
gevoelige omgevingen, waar service en imago van groot 
belang zijn. Een opvallende en stijlvolle waterdispenser. 
Met een voorkant van zwart spiegelglas voor een 
hoogwaardige uitstraling. De waterkoeler is ook nog eens 
energiezuinig door zijn energiebesparende modus.

Touch bediening 

Kamertemperatuur en gekoeld (bruisend) water

Mogelijk met heet water functie

BEKIJK WATERKOELER

ZEER HOGE CAPACITEIT WATERKOELER

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht    

Executive+ XL  55 kg

Executive+ tafelmodel 32 kg

Afmeting (B x D x H)  

Executive+ XL  34,2 x 53,7 x 149,4 (verstelbaar tot 153,4)

Executive+ tafelmodel 34,2 x 53,7 x 39,4 (verstelbaar tot 43,4) 

Uitgifte hoogte    22 tot 27 cm

Heet / koelcapaciteit per uur  

Executive+ XL  13 liter (72 bekers)/ 45 liter (250 bekers) 

Executive+ tafelmodel 14 liter (78 bekers) / 6 liter (33 bekers)

Koelelement   Ice Bank-koeltechnologie

Vermogen   220 – 240V; 50/ 60Hz  

    

Wateropties:
KAMER

15 °C
KOUD
2 °C

HEET
92 °C

BRUISEND

vanaf
€ 27,70

p.m.

https://viteau.nl/leidingwaterkoelers/


DE IDEALE WATEROPLOSSING
In drie stappen jouw ideale waterdeal

Heb je nog geen keuze kunnen maken tussen de 
verschillende waterkoelers? Doe onze keuzehulp, ontdek 
jouw ideale waterkoeler in 3 simpele stappen en ontvang 
de eerste 3 maanden gratis als je snel beslist!

Kies jouw
waterbehoefte

BRUISEND AAN HET WERK

Er is niks fijner dan bruisend van energie aan het werk 
gaan. Viteau helpt je daar graag bij! Onze bruisendwater 
tap is aangesloten op de waterleiding en is een snelle 
oplossing voor een verfrissend energiemoment. De 
tap voorziet je van heerlijk gekoeld en bruisend water, 
gemakkelijk en zonder gesjouw met waterflessen. Zo kun 
je sprankelend aan het werk! 

BEKIJK DE ACTIE > BEKIJK DE ACTIE >

EERSTE

6 MAANDEN

50%
KORTING

24 uu r

BESLIS BONUS

Omdat ons doel is jouw van zoveel mogelijk 
energiemomenten te voorzien, hebben we 
een tijdelijke actie! Ontvang nu de eerste 6 
maanden 50% korting op een waterkoeler 
met bruisendwater tap. Niks wat je meer 
tegen houdt om bruisend aan het water te 
gaan.

Zie meteen jouw actieprijs

In 3 eenvoudige stappen

Eerste 3 maanden gratis!

Geef het aantal 
medewerkers op

Ontvang direct jouw 
ideale waterdeal

LOPENDE ACTIES BIJ VITEAU

3 maanden

gratis

https://viteau.nl/bruisend-aan-het-werk/
https://viteau.nl/ideale-waterdeal/
https://viteau.nl/bruisend-aan-het-werk/


HEB JE VRAGEN? OF WIL JE KENNISMAKEN MET VITEAU?

Neem vrijblijvend contact met ons
op en we vertellen je graag meer.  

Bel ons op: 
088 123 44 44

Snel, direct en persoonlijk
contact met uitgebreid

antwoord op al je vragen

Of bezoek ons op:
www.viteau.nl

Altijd up-to-date, meerdere
acties en uitgebreide informatie 

over Viteau. 

https://viteau.nl/
http://www.viteau.nl

