
Minder afval,
kleinere ecologische
voetafdruk

Uniek Dutch Design

Goedkoper van
flessenwater

Duurzaam, lekker
en lokaal

Gefilterd, koud en
bruisend water

Het alternatief voor verpakte

waterflessen zonder de onnodige

verspilling van afval en transport.

Onze missie sinds 2010:
Het gebruik van single-use (plastic) waterflesjes 

stoppen om zo de plasticsoep te verminderen

Verminder afval

Iedere dag worden er in Nederland
ruim 1 miljoen waterflesjes verkocht. 

Een groot deel hiervan beland in onze 
zee.

Verlaag je CO2 uitstoot

Een bedrijf van 25 personen
bespaart met een KRNWTR+ tappunt 

gemiddeld 1.000kg CO2 per jaar. Dat is 
8x vliegen van

Amsterdam naar Londen.

Stimuleer water drinken

Een KRNWTR+ tappunt laat zien dat er 
meer water wordt gedronken dan 
voorheen.

Bespaar kosten

Bij 25 personen bespaar je +/-
€4.000 ,- per jaar.

Een liter KRNWTR+ bruisend kost 
€0,13 en een liter Spa rood € 0.99 
(ruim 700% meer).

Siropen

Met onze 100% natuurlijke limonadesiropen 
geef je een heerlijke smaak aan je water. 
Vervang je frisdrank door een duurzaam, 

lekker en lokaal alternatief. 

RVS-flessen

Ga het gebruik van plastic waterflesjes
tegen met onze RVS-waterflessen.

Ook te personaliseren met je eigen logo.

Glaswerk

Ga voor de ultieme KRNWTR+ beleving 
met ons glaswerk bestaande uit: karaffen, 

flessen en glazen.

Deze bedrijven gingen met ons in zee

Over de KRNWTR+ tappunten

Onze tappunten hebben een 
uniek Dutch Design en zijn 
met aandacht gemaakt in 

Nederland.

Gemaakt van duurzame 
materialen als CO2 neutraal 
bamboe, gerecyceld plastic 

en RVS.

Ingebouwd met de meest 
energiezuinige waterkoeler 

van Nederland. 
Label: A+++.

Onze waterfilter verwijderd 
onzuiverheden uit het water 
met 99,999% filtratie > 0,2 

micron.

100% natuurlijke siropen

De siropen van KRNWTR+ worden gemaakt van verse en 
natuurlijke producten van de beste leveranciers. Zonder 
kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conservering-
smiddelen. Alleen wat echt en natuurlijk is mag in KRN-
WTR+.

De siropen zijn te verkrijgen in verschillende smaken.

Dorst?

Vraag naar onze KRNWTR+ Siropenbar!

 Circl, ABN AMRO

Ontdek onze duurzame producten

“Ik zou KRNWTR+ zeker aanbevelen. Als je wilt verduurzamen, 
een mooi design en de medewerker iets extra’s geven dan is 
KRNWTR+ een goede optie om je daarin te ondersteunen.”

Stefan van den Haselkamp, Facilitair Manager - Vesteda 

“KRNWTR+ wordt gewaardeerd door onze gasten en er
hoeven geen flessen gebottled water getransporteerd en
vervoerd te worden. Een win-win situatie.” 

Patrick Hollander, Horeca Concepts - Landal Greenparks

“KRNWTR+ past goed binnen het circulaire concept van Circle, 
ABN AMRO. Onze gasten reageren er goed op.”

Marjan Oosting, Manager - Circl, ABN AMRO

Heb je nog vragen?
Wij denken graag met je mee!

      hallo@krnwtr.nl
   
      020 80 88 400

Tafelmodel Original
Vanaf €89 p/m Vanaf €89 p/m

Siropenbar
Vanaf €149 p/m

De bruisende watertap voor kantoren
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