


HOE HERKEN JE EEN SCHOON BIERGLAS?

AquaFox staat voor een perfect getapt 

biertje!

Bierglas stelt hoge eisen het glaswerk:

Vies of beschadigd glas => bier wat doodslaat

Beste manier om de bierglazen te reinigen is nat 

spoelen. Als het spoelwater niet goed wordt 

gereguleerd kunnen de volgende nadelen optreden:

• Vies spoelwater => vies bierglas

• Warm spoelwater => bacterie groei

• Te veel zeep => bier krijg een nasmaak

• Te weinig zeep => glas wordt niet goed schoon => 

vies bierglas



HOE REINIG JE HET BESTE EEN BIERGLAS?
Er zijn drie manieren om een bierglas te reinigen:

1. Conventionele spoelbak met de waterkraan

2. Vaatwasser/glazenspoeler

3. Spoelbak met AquaFox kraan

Bij het conventionele spoelen laat men de kraan heel de dag 

een beetje lopen en wordt er handmatig zeep toegevoegd. Het 

nadeel hiervan is dat er altijd onnodig veel water en zeep wordt 

verbruikt. Als er veel glazen worden gespoeld is de verversing te 

laag, wordt er niet gespoeld loopt het water en zeep weg. 

Een vaatwasser/glazenspoeler is niet geschikt voor 

bierglazen, desondanks wordt het toch regelmatig gebruikt. Door 

de hoge temperatuur en de agressieve chemicaliën beschadigt 

het glas (glascorrosie) waardoor de schuimkraag inzakt en het 

bier doodslaat. 

Het AquaFox systeem meet hoeveel bierglazen er worden 

gespoeld en doseert op basis daarvan altijd de juiste hoeveelheid 

water en zeep. 



WERKING AQUAFOX
Naast de bestaande waterkraan wordt de AquaFox kraan gemonteerd. Onder de bar wordt de AquaFox kast 

gemonteerd met daarin het zeepreservoir. Er worden sensoren geplaatst onder aan de spoelbak, de sensoren meten 

exact hoeveel glazen er worden gespoeld. Op basis van de instellingen doseert het systeem automatisch vers water en 

zeep. Er wordt altijd gedoseerd in een vaste verhouding water en zeep. Indien de zeep op is gaat de blauwe kraan 

knipperen zodat de gebruiker weet dat het tijd is om de zeep zak te vervangen.



VOORDELEN AQUAFOX
Het AquaFox systeem biedt een aantal grote voordelen:

• Water/kosten besparing

• Perfecte biertjes met mooie schuimkraag

• Gemak/Eenvoud

• Hygiënisch

• Efficiënt, glazen zijn direct klaar voor gebruik

AquaFox systeem V5.5



WATER/KOSTEN BESPARING
Bij traditioneel nat spoelen worden laat men de kraan continu lopen en wordt er handmatig zeep toegevoegd. Dit is niet 

een optimale situatie. Als er veel wordt glazen worden gespoeld is meer verversing nodig, als er niet gespoeld wordt loopt 

er onnodig water en zeep weg. 

Met een AquaFox systeem wordt er alleen water/zeep toegevoegd wanneer nodig

• Hierdoor wordt er 70% minder water verbruikt wat neer komt op een besparing van 240 m3 drinkwater per jaar 

(gemiddeld 600 euro per jaar)

• AquaFox systeem is binnen 2 jaar terugverdiend

• Steeds meer klanten herkennen het blauwe lampje en het duurzame karakter

• Naast de waterbesparing laad je zien aan de gasten dat je verantwoordelijk omgaat met waterverbruik. 

Met bijna 5000 klanten in Nederland en België besparen we samen ruim 1 miljard liter drinkwater per jaar, gelijk aan 

400 olympische zwembaden.

Olympisch zwembad

Inhoud 2,5 miljoen liter

Afmetingen 50 x 25 x 2 meter



HYGIENE
• AquaFox systeem werkt alleen met de SUN AquaFox zeep

• Glazen worden gereinigd in optimale condities

• 1 zak is voldoende voor +/- 10.000 glazen (gem. Cafe doet er ongeveer 4-6 weken met 1 zak)

• Worden verkocht per doos voor bruto € 34,34 waarin 2 zakken zitten van elk 2 liter totaal dus 4 liter. Verkrijgbaar bij elke 

horeca groothandel.

• Speciaal ontwikkeld met Diversey en Heineken voor optimaal reinigen bij lage temperatuur



Virussen
Het AquaFox systeem werkt altijd met een vaste hoeveelheid zeep in de spoelbak. Het is de garantie dat de juiste hoeveelheid zeep gedoseerd 

is, die zorgt voor de hygiënische reiniging van de bierglazen en van de handen van de persoon die de glazen reinigt. Bij handmatig doseren is de 

zeep hoeveelheid niet constant. Tijdens de pandemie hebben we testen laten uitvoeren door Eurofins om te controleren hoe veilig het is om met 

een AquaFox te werken en of er kans is op besmetting door het gebruik van glazen.  

Om de test uit te voeren hebben ze het spoelwater (water en Sun AquaFox zeep) genomen en hier het Coronavirus aan toegevoegd. Na een 

aantal seconden is onderzocht wat de reductie is van virusdeeltjes. Het resultaat was Log 4, wat inhoudt dat 99,99% van de virusdeeltjes 

onschadelijk zijn gemaakt. 

Het voordeel van nat spoelen (in de spoelbak) is dat naast de glazen ook de handen worden gereinigd. 



GEMAK
• Werkt volledig automatisch, enkel aanzetten bij de start

• Blauwe lamp gaat knipperen indien er geen zeepzak of een lege zeep is geplaatst

• Geen kans meer op fouten (teveel zeep of te weinig zeep)

• Het AquaFox systeem wordt geheel ingesteld naar wensen van de klant

• Op elke AquaFox zit 6 jaar garantie, indien de instellingen gewijzigd moeten worden of het systeem is kapot wordt dit 

binnen de 6 jaar kosteloos hersteld. 



installatie AQUAFOX

Een AquaFox systeem is geschikt voor elke bar en is inclusief:

• Vakkundige installatie door een monteur van AquaFox

• 6 jaar garantie

• Welkomstpakket bestaande uit 1 zak zeep, 1 AquaBrush bierborstel en AquaFox poleerdoek



AQUAFOX OPGESOMD
• AquaFox automatisch doseersysteem voor de spoelbak

• Kostenbesparend, schoon glaswerk, volledig automatisch en duurzaam

• Bijna 5000 klanten in Nederland en België

Enkele klanten:



CONTACT

AquaFox Nederland B.V.

Rotterdamseweg 402T

2629HH Delft

Tel. +31 (0)70 – 3244 723

www.aquafox.nl

info@aquafox.nl

http://www.aquafox.nl/
mailto:info@aquafox.nl
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