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MYSODA  
CO2 refill
Met een Mysoda CO2-cilinder kan U tot 60L 
spuitwater maken, daardoor bespaart U ongeveer 
40 wegwerpflessen van 1,5 liter of 180 traditionele 
blikken. Er is een ruilsysteem opgezet door  
Mysoda. De lege cilinder wordt bij uw verkooppunt 
geruild voor een volle cilinder, dit enkel voor de 
prijs van de CO2 vulling.  

MYSODA 
reSerVe CiliNDer 
U kan ook een reservecilinder verkrijgen 
als extra, tweede cilinder in uw voorraad. 
Met een extra cilinder heeft u altijd 
genoeg koolzuurgas op voorraad.  
De aanschafprijs bevat naast de prijs 
voor de CO2 vulling ook de prijs van de 
cilinder. Wanneer deze cilinder leeg is, 
kunt u deze bij uw verkooppunt inruilen 
voor een volle cilinder.

MYSODA CiliNDerS  
ZiJN COMpAtibel Met Alle  
bruiSwAterMAkerS eN MerkeN. 

1. OOrSprONG
De grondstof is afkomstig uit 
duurzaam beheerde bossen. 

2. biOCOMpOSiet
Biocomposiet is afkomstig van 
residuen uit de houtindustrie, 
«houtsnippers» en tallolie (den) 
genoemd.

3. GOeDe GrONDStOf
Door deze twee volledig  
ingrediënten te combineren, 
ontstaat een productiemateriaal dat 
het fossiele plastic in de behuizing 
van het apparaat vervangt.

4. AfGewerkt prODuCt
Dit materiaal wordt gebruikt om 
onze bruiswatermakers Woody en 
Toby te maken. 

wiJ HOpeN, dat onze duurzaam gemaakte bruiswatermaker 
u vele jaren van dienst zal zijn voor het maken van u favoriete drankjes. 

Het biOCOMpOSiet prODuCtieMAteriAAl is voor u geproduceerd door  
UPM - The Biofore Company. Lees meer over onze investering in  
duurzame ontwikkeling op mysoda.eu/be/biocomposiet

Derde partij gecertificeerde 
commercieel bosgebied

Biopolymeer + houtsnippers = 
biocomposiet

Fabriek

DuurZAAM  
biOCOMpOSiet
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10 SMAkeN VOrMeN Het ASSOrtiMeNt VAN MYSODA.  

Of je nu zin   hebt in een cola, een mojito of zelfs een citrus. 
Mysoda biedt al zijn aroma’s in een elegante recyclebare 
glazen fles. Thuis een verfrissende frisdrank maken was 
nog nooit zo eenvoudig. Eén fles Mysoda-concentraat is 
voldoende om tot 11 liter kant-en-klare drank te maken.  

wOODY tObY rubY

MYSODA SMAkeN 
Om heerlijke smaken aan je bruisend water toe te voegen, 
kies je gewoon een Mysoda concentraat en voeg je die toe 
aan jouw vers gemaakt spuitwater. 

MYSODA HerbruikbAre 
wAterfleSSeN

Mysoda herbruikbare  
koolzuurhoudende flessen zijn 
compatibel met alle Mysoda 
bruiswatermachines. De fles gevuld 
met water kan in de koelkast  
worden bewaard. Was flessen niet 
in heet water of in de vaatwasser.
 

Het ultieme hoogtepunt  
van duurzaamheid en design. 

Een milde geur van hout brengt een stukje bos naar je 
keuken en verraadt zijn geheim. In plaats van plastic 
op fossiele basis te gebruiken, is de behuizing van het 
apparaat gemaakt van bijna 100% hernieuwbaar  
biocomposiet. 

Het Woody pakket klaar voor gebruik bevat een bruiswatermaker,  
een herbruikbare 1L-waterfles en een hervulbare CO2-cilinder die tot 60L  
sprankelend bruiswater kan maken. 2 jaar garantie. 

De wOODY iS er iN ViJf VerSCHilleNDe kleureN

Ook de Toby bruiswatermaker  
is vervaardigd uit het ecologisch  
en innovatief biocomposiet. 

Het apparaat beschikt bovendien over een  
antivriesmondstuk wat de carbonatatie van zeer koud 
water mogelijk maakt. 

Het Toby pakket klaar voor gebruik bevat een bruiswatermaker, twee  
herbruikbare waterflessen (1L & 0,5L) en een hervulbare CO2-cilinder die tot 
60L sprankelend bruiswater kan belopen. 2 jaar garantie

De tObY iS er iN twee VerSCHilleNDe kleureN

De Ruby combineert een modern design 
met functionaliteit en robuustheid. 

Het apparaat is gemaakt van duurzaam aluminium met 
een elegante matte afwerking. Ook Ruby beschikt over 
een antivriesmondstuk antivriesmondstuk wat de  
carbonatatie van zeer koud water mogelijk maakt. 

Het Ruby pakket klaar voor gebruik bevat een bruiswatermaker, twee  
herbruikbare waterflessen (1L & 0,5L) en een hervulbare CO2-fles die tot 60L 
sprankelend bruiswater kan maken. 2 jaar garantie

De rubY iS er iN Drie VerSCHilleNDe kleureN


