
Bespaar
opslagruimte

Hogere marges
dan flessenwater

Geen logistieke 
handelingen

Altijd gefilterd, gekoeld 
en bruisend water

Het alternatief voor verpakte

waterflessen zonder de onnodige

verspilling van afval en transport.

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

      hallo@krnwtr.nl
   
      020 80 88 400

Tapzuil
Vanaf €119 p/m

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

om zo de plasticsoep te verminderen

Bespaar opslagruimte

Met een KRNWTR+ tappunt hoef je niet meer 
FIFO bij te vullen. Je tapt altijd gekoeld
water en bespaart ruimte in de koeling.

Hogere marges
dan flessenwater

Gasten zijn bereid om een eerlijke prijs
te betalen voor KRNWTR+. Met een 

grotere afname zonder inkoopkosten
realiseer je hogere winstmarges.

Geen logistieke
handelingen

Een KRNWTR+ tappunt ontlast je in één 
keer van alle logistieke handelingen. 
Zo bespaar je tijd, personeelskosten en
vermijd je onhandige emballage.

Altijd gefilterd, gekoeld 
en bruisend water

Met KRNWTR+ tap je onbeperkt heerlijk 
zuiver water zonder de bijsmaak 
van onnodig afval en transport. 

Ontdek onze duurzame producten

Natuurlijke siropen 

Onze 100% natuurlijke siropen zijn perfect als gezond
alternatief voor frisdrank. Vul aan met plat of bruisend 

water of verwerk ze in een frisse cocktail.

Deze bedrijven gingen met ons in zee

“Met KRNWTR+ gaan we zoveel mogelijk de verspilling van 
plastic tegen. En het water is ook nog eens hartstikke lek-
ker!” 

Francis Windt, General Manager - Mercure Amsterdam

“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
 Circl, ABN AMRO

Siropenbar
Vanaf €179 p/m

Original
Vanaf €129 p/m

Glaswerk 

Ga voor de ultieme beleving en serveer het tafelwater 
vanuit jouw gepersonaliseerde glaswerk.

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 NL Label: A+++.

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

micron.

De bruisende watertap voor de horeca

https://www.youtube.com/watch?v=8Y3qgQWHKAQ
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