Het eveneensin Zwolle gevestigdebedrijf
WatersUnlimitedbreng sindsjanuarieen
ingenieussysteemop de markt, waarmee
de restaurateur zelf zijn tafelwater
produceert.
O-OrigmalWaterluidt de naam.
Een waterinstallatiemet ongeveer de
afmetingen vorm van eenbiertapfiltert en
koelt het drinhvater en voe$ er naar
smaakmineralenaan toe. En koolzuur,zo
men wil, in preciesde gewenstehoeveelheid."lk ben erg blij met het resultaat",
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ze$ Boer."We hebbeneen middagzitten
proevenen zijn uitgekomenbij een lekker
molligwatertje.Het komt qua smaakin de
buurt van het BritseHildon. Ons'huiswater'staatinmiddelseen maandof twee
op de kaarten iedereenis laaiendenthousiast."En de smaak is niet het enige
voordeel.WatersUnlimited levert brj de
installatie stijlvolle flessen, die gewoon
kunnen. "IdeaaI",
door de afwasmachine
vindtBoer."We
liepenwoegerelkedagwel
twintig keer naar de glasbakop en neer.
Bijnaiedereendrinkt hier zowateen hele
fles, dus reken maar uit wat je versleept
met zestigtot zeventigcouvertsper dag.
Bovendienhoeven we het tafelwaternu
ooknietmeerin te kopenen op te slaan."
De installatieinclusiefflessenver$ een
behoorlijkeinvesteringmaar besparingen
tot 80% op de inkoop van tafelwaterzijn
haalbaar.
Bij De Librijekosteenliter€ 3,50
en een halveliter € 2,50.In tegenstelling
tot wat algemeenwordt aangenomen,
liggende Nederlandse
normenvoor drinkwateruit de kraanaanmerkelijkhogerdan
die voor fabrieksmatig
gebotteldwater.Het
ondergaatmeerdan uijftig kwaliteitstesten
voor het door de leiding mag. Ook voor
andererestaurateurs
een reden om met
WatersUnlimitedin zeete gaan.Zo voerl

het AmsterdamserestaurantSpring zijn
eigen pure Springwateren creëerdeDe
Oceaan een sprankelendOceaanwater.
Eenmaalin het bezitvan een O-Original
waterinstallatie
is er nog maarweinigwaar
naar omgekekenhoeft te worden. Het
eigen,uniekewater is altijd vers,koel en
voonadig.Het systeemwordt jaarlijksgecontroleerd
en gereinigd.Nu nog iemand
die de flessenvult. JonnieBoer:"Sindsde
komstvan het O-OriginalWaterdoenwij
hier ook aan watermanagement.
Onze
controleertdagelijks
eigen watermanager
wahet koolzuurgehalte
vanonsbruisende
ter,proeft,bottelten luistertalleennog als
je hemmetPrinsFerdinand
aanspreekt."
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