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Czym jest
WATERPOINT System?
System wykorzystuje bezbutlowe dystrybutory wody
udostępniające wodę gorącą, zimną, pokojową, czy też
gazowaną, gotową do spożycia. System opiera się na
podłączeniu dystrybutora do istniejącej sieci wodociągowej
i filtracji wody bezpośrednio przed jej spożyciem, co daje
gwarancję bezpieczeństwa i świeżości wody.
WATERPOINT System to dostęp do wysokiej jakości wody
pitnej. Urządzenia WATERPOINT System poprawiają
walory smakowe wody z sieci wodociągowej tak, że
może ona być porównywalna z orzeźwiającą wodą bijącą
z naturalnych ujęć o pierwotnej czystości.
WATERPOINT System opiera się na zasadzie POU (z ang.
Point of Use), czyli filtracji i przygotowania wody do picia
w miejscu jej użycia, co minimalizuje ryzyko wtórnego
zanieczyszczenia, daje poczucie świeżości i dobrego
smaku. Nowa generacja dystrybutorów, to uzupełnienie
brakującego dotychczas ogniwa w łańcuchu dostaw wody
do picia w zbiorowych systemach zaopatrzenia wody.
Zastosowanie skutecznego zestawu filtrów do wody
pozwala na finalne oczyszczenie mechaniczne, chemiczne,
a w niektórych przypadkach również mikrobiologiczne
wody. Naszą zasadą jest stosowanie takich technik,
aby nie naruszać pożądanej w wodzie naturalnej kompozycji
minerałów!
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DBAMY O SIEBIE
OGRANICZAMY ILOŚĆ
PLASTIKOWYCH OPAKOWAŃ
JEDNORAZOWYCH
Plastik może rozkładać się nawet tysiąc lat,
a tylko część tego odpadu poddawana jest
recyklingowi. Nasze rozwiązanie zapewnia
dostęp do wysokiej jakości wody z sieci
wodociągowej, nie ma tu miejsca na plastikowe
butelki, butle, galony.

OGRANICZAMY
ZANIECZYSZCZENIE
ŚRODOWISKA
System nie wymaga regularnych, ciężkich
transportów kołowych, które są odpowiedzialne
za emisję szkodliwych spalin do powietrza.
Źródło znakomitej wody do picia mamy we
własnych kranach.

PROPAGUJEMY
ZDROWE NAWYKI
Organizm człowieka do prawidłowego
funkcjonowania potrzebuje wody. Tylko
stały i nieograniczony dostęp do wysokiej
jakości wody pitnej zapewnić nam może
możliwość regularnego nawadniania się.
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I O SWOJE OTOCZENIE
PROPAGUJEMY ZDROWY
STYL ŻYCIA
Namawiamy wszystkich do codziennej
aktywności i sami dajemy pozytywny przykład:
pływamy, wędrujemy, jeździmy na rowerach,
wspinamy się - na naszych profilach chętnie
prezentujemy zdjęcia aktywności sportowych
naszych pracowników i klientów. Wspieramy
także lokalne kluby sportowe.

STAWIAMY
NA ROZWÓJ
Najcenniejsza jest dla nas wiedza, którą
wciąż poszerzamy i doświadczenie, które już
zebraliśmy. Pracują u nas specjaliści z zakresu
dostawy i uzdatniania wody pitnej, wyszkoleni
serwisanci i doradcy klienta, którzy chętnie
podejmują nowe wyzwania, poszerzając naszą
ofertę o nowy asortyment i usługi.

WSPIERAMY AKCJE
PROSPOŁECZNE
I PROŚRODOWISKOWE
Naszą ambicją i celem jest ciągłe
upowszechnianie wartości jaką jest równy
i stały dostęp do wody pitnej, zwłaszcza
wśród najmłodszych. W misję naszej firmy
wpisaliśmy zaangażowanie w projekty
proekologiczne, służące ochronie środowiska
i propagujące innowacyjne rozwiązania
związane z serwowaniem wody.
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KORZYŚCI
WATERPOINT
SYSTEM
WYGODNIE
bezinwazyjna instalacja, stała
dostępność wody, funkcjonalność
urządzenia pod potrzeby Klienta, zabierz
swoją wodę ze sobą, w naszej ofercie
również znajdziesz świetne bidony
wielorazowego użytku

OSZCZĘDNIE
bez konieczności magazynowania
butli, znacznie taniej, bez ograniczeń
ilościowych

BEZPIECZNIE
optymalizacja parametrów wody
zaraz przed spożyciem wraz
z jej okresową kontrolą

EKOLOGICZNIE
bez transportu kołowego, bez
generowania odpadów opakowaniowych,
ograniczamy emisję CO2
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WATERPOINT SYSTEM TO
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE
W DZIEDZINIE DOSTARCZANIA
WODY PITNEJ DO:

INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTW

SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I UCZELNI
GASTRONOMII I HOTELI

GOSPODARSTW DOMOWYCH
SIŁOWNI I KLUBÓW SPORTOWYCH
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STAŁY,
PROFESJONALNY
SERWIS
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości
wykonujemy cykliczne przeglądy urządzeń.
Dzięki temu WATERPOINT System gwarantuje
bezpieczeństwo i dobry smak wody.
W ramach naszego systemu otrzymujecie:
MONTAŻ
Dobieramy odpowiednie urządzenie oraz konfigurację
filtrów uwzględniających lokalne parametry wody.
MONITORING
Wykonujemy bezpłatne przeglądy i kontrole
naszych dystrybutorów. Wiemy, kiedy Twój
dystrybutor nas potrzebuje.
WYMIANA FILTRÓW
Sami prowadzimy monitoring urządzenia i dbamy
o to, żeby w cenie abonamentu, co 6 miesięcy
wymieniać filtry.
SANITYZACJA URZĄDZENIA
Przy okazji wymiany filtrów czyścimy
i dezynfekujemy dystrybutor.
ODKAMIENIANIE DYSTRYBUTORA
Podczas cyklicznych przeglądów WATERPOINT
System bezpłatnie odkamieniamy urządzenie.
Jesteśmy otwarci na wszelkie wskazówki dotyczące
pracy naszych urządzeń. Słuchamy ich z uwagą. To
między innymi dzięki temu możemy stale ulepszać
nasz system WATERPOINT, który spełnia oczekiwania
Was – naszych Klientów.
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DYSTRYBUTORY
WOLNOSTOJĄCE

LEGENDA*
woda zimna, pokojowa
woda zimna, gorąca
woda zimna, pokojowa, gazowana
woda zimna, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca
woda pokojowa

temperatura wody zimnej
temperatura wody gazowanej
temperatura wody pokojowej
temperatura wody gorącej
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TYP URZĄDZENIA:

DPSA

SPECYFIKACJA:
Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody:
10°C – 12°C

Kolor czarny z chromowanymi elementami
Materiał: stal nierdzewna i czarny plastik
Wymiary (mm): H880 x W300 x D330
Odległość od wylewki do okapnika: 220 mm
Wydajność: bez ograniczeń
Bardzo lekkie i małe urządzenie wolnostojące
Prosta i wygodna obsługa
Nie wymaga zasilania elektrycznego
Dodatkowy osprzęt: podajnik do kubków

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
szkół, przedszkoli, pomieszczeń socjalnych.
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TYP URZĄDZENIA:

QUARTTZ

SPECYFIKACJA:
Dostępne w dwóch wariantach*:

Temperatura wody:
5°C – 10°C
10°C – 12°C
89°C – 95°C
Kolor czarny z chromowanymi elementami
Wymiary (mm): H1230 x W320 x D305
Odległość od wylewki do okapnika: 220 mm
Wydajność wody o temperaturze
pokojowej: bez ograniczeń
Wydajność wody zimnej: 20,1 l/h
Wydajność wody gorącej: 7,9 l/h
Solidna i odporna na zniszczenia konstrukcja
Materiał: stal nierdzewna i czarny plastik
Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane
ze stali nierdzewnej SS304
Wydajny i ekonomiczny
Prosta i wygodna obsługa
Dodatkowy osprzęt: podajnik do kubków

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
szkół, uczelni, pomieszczeń socjalnych,
hal produkcyjnych, biur, kuchni.
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TYP URZĄDZENIA:

KALIX

SPECYFIKACJA:
Dostępne w czterech wariantach*:

Temperatura wody:
5°C – 10°C
10°C – 12°C
92°C – 95°C
Wbudowany podajnik kubków
Kolor: grafit/stalowy
Wymiary (mm): H1120 x W320 x D380
Odległość od wylewki do okapnika: 220 mm
Wydajność wody o temperaturze
pokojowej: bez ograniczeń
Wydajność wody zimnej: 20 l/h
Wydajność wody gorącej: 7,9 l/h
Wydajność wody gazowanej: 20 l/h
Zbiorniki wody zimnej i gorącej
wykonane ze stali nierdzewnej SS304
Elegancki i nowoczesny design
Podświetlane przyciski
Prosta i wygodna obsługa
Ociekacz z pływakiem wskazującym
poziom napełnienia zbiornika

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
uczelni, recepcji, lobby, miejsc reprezentacyjnych,
sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych,
hal produkcyjnych, biur, kuchni,
siłowni i klubów sportowych.
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TYP URZĄDZENIA:

PREMIUM AQUA

SPECYFIKACJA:
Dostępne w dwóch wariantach*:

Temperatura wody:
3°C – 10°C
10°C – 12°C
93°C – 95°C
Wymiary (mm): H1118 x W345 x D340
Odległość od wylewki do okapnika: 256 mm
Wbudowany podajnik kubków
Kolor: szaro-czarny
Pobór mocy (max): 1510 Watt
Wydajność wody o temperaturze
pokojowej: bez ograniczeń
Wydajność wody zimnej: 28 l/h
Wydajność wody gorącej: 13 l/h
Wydajność wody gazowanej: 28 l/h
Najwyższa wydajność wśród
dystrybutorów wolnostojących
Nowoczesny system chłodzenia Ice bank
Elegancki i nowoczesny design
Podświetlany strumień wody
Prosta i wygodna obsługa
Ociekacz z pływakiem wskazującym poziom
napełnienia zbiornika

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
recepcji, lobby, miejsc reprezentacyjnych,
sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych,
hal produkcyjnych, biur, kuchni, siłowni,
klubów sportowych, restauracji, hoteli.
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GWARANCJA

ŚWIEŻOŚCI
I DOBREGO
SMAKU WODY!
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DYSTRYBUTORY
BEZDOTYKOWE

LEGENDA*
woda zimna, pokojowa
woda zimna, gorąca
woda zimna, pokojowa, gazowana
woda zimna, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca
woda pokojowa

temperatura wody zimnej
temperatura wody gazowanej
temperatura wody pokojowej
temperatura wody gorącej
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TYP URZĄDZENIA:

KALIX

SPECYFIKACJA:
Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody:
5°C – 10°C
10°C – 12°C
92°C – 95°C
Zaawansowane czujniki na podczerwień
Wbudowany podajnik kubków
Elegancki i nowoczesny design
Podświetlane przyciski
Prosta i wygodna obsługa
Blokada gorącej wody
Wymiary (mm) : H1120 x W320 x D380
Wysokość wnęki: 22 cm
Waga : 24,6 kg
Konstrukcja ze stali ocynkowanej
Wydajność:
- woda zimna : 20l /h
- woda gorąca : 7,9l/ h

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
uczelni, recepcji, lobby, miejsc reprezentacyjnych,
sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych,
hal produkcyjnych, biur, kuchni,
siłowni i klubów sportowych.
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TYP URZĄDZENIA:

AQUA POINT

SPECYFIKACJA:
Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody:
10°C – 12°C

Niezależna stacja napełniania butelek
Do instalacji na ścianie
Aktywacja bez użycia rąk
Bezrtęciową obróbką UVC-LED
w punkcie dozowania
Wbudowany licznik butelek, monitor filtra
Duża wnęka zmieści większość butelek
Energooszczędne diody LED oświetlają wnękę
i ułatwiają napełnianie butelek
Wbudowany spust
Wbudowane sitko o średnicy 100 mikronów
zatrzymuje cząsteczki zanim dostaną się one
do obiegu wody
Materiały i konstrukcja wolna od ołowiu
Wytrzymała stalowa rama
Bez opcji chłodziarki
Standardowe wykończenie obudowy:
szczotkowana stal nierdzewna

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
szkół, uczelni, pomieszczeń socjalnych,
hal produkcyjnych, biur.
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TYP URZĄDZENIA:

YUMI

SPECYFIKACJA:
Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody:
5°C – 10°C
10°C – 12°C
89°C – 95°C
Dostępny w dwóch wariantach
Bateria Typu PUSH
Przycisk bezpieczeństwa ciepłej wody
Solidna i odporna na zniszczenia konstrukcja
Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej
Podwójny zawór pływakowy w zbiorniku,
aby zapobiec wyciekom
Wydajny i ekonomiczny
Prosta i wygodna obsługa
Wymiary (mm): H1100 x W345 x D340
Dodatkowy osprzęt: podajnik
do kubków
Wydajność wody w temperaturze
pokojowej: bez ograniczeń
Wydajność wody zimnej: 22 l/h
Wydajność wody gorącej : 5 l/h

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
uczelni, recepcji, lobby, miejsc reprezentacyjnych,
sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych,
hal produkcyjnych, biur, kuchni,
siłowni i klubów sportowych.
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DYSTRYBUTORY
NABLATOWE

LEGENDA*
woda zimna, pokojowa
woda zimna, gorąca
woda zimna, pokojowa, gazowana
woda zimna, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca
woda pokojowa
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temperatura wody zimnej
temperatura wody gazowanej
temperatura wody pokojowej
temperatura wody gorącej

TYP URZĄDZENIA:

STANDARD H

SPECYFIKACJA:
Dostępne w czterech wariantach*:

Temperatura wody:
3°C – 8°C
8°C – 12°C
92°C – 95°C
Kolory: czarny/szary lub biały/ szary
Wymiary (mm): H407 x W261 x D330
Odległość od wylewki do okapnika: 220 mm
Nowoczesny system chłodzenia Ice bank
Wydajność wody o temperaturze
pokojowej: bez ograniczeń
Wydajność wody zimnej:15 l/h
Wydajność wody gorącej: 13 l/h
Wydajność wody gazowanej: 15 l/h
Urządzenie nablatowe
Wydajne i ekonomiczne
Szybka i prosta obsługa
Zajmuje mało miejsca

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
kawiarni, małej gastronomii, recepcji, lobby,
sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych, klubów
sportowych, biur, kuchni, domów prywatnych.
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TYP URZĄDZENIA:

PREMIUM MINI (20, 30)

SPECYFIKACJA:
Dostępne w dwóch wariantach*:

Temperatura wody:
5°C – 10°C
10°C – 12°C

Wymiary (mm): H407 x W262 x D522
Odległość od wylewki do okapnika: 303 mm
Urządzenie nablatowe
Kolor: biały lub czarny
Nowoczesny system chłodzenia Ice bank
Elegancki, nowoczesny design
Podświetlany pasek dekoracyjny
Prosta i wygodna obsługa
Wydajność do wyboru:
20 l/h lub 30 l/h

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
biur, recepcji, lobby, sal konferencyjnych,
miejsc reprezentacyjnych, siłowni,
klubów sportowych, kawiarni, małej gastronomii.
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TYP URZĄDZENIA:

PREMIUM (45, 65)

SPECYFIKACJA:
Dostępne w trzech wariantach*:

Temperatura wody*:
3°C – 8°C
5°C – 10°C
10°C – 12°C
95°C – 98°C
Wymiary 45 (mm): H400 x W342 x D540
Odległość od wylewki do okapnika: max 269 mm
Wymiary 65 (mm): H424 x W503 x D512
Odległość od wylewki do okapnika: max 341 mm
Kolor czarno-srebrny
Dodatkowy osprzęt- podest
Wydajność wody zimnej: 45 l/h lub 65 l/h
Wydajność wody gorącej: 13 l/h
Wydajność wody gazowanej: 45 l/h lub 65 l/h
Nowoczesny system chłodzenia Ice bank
Prosta i wygodna obsługa
Dotykowy panel sterowania
Najwyższa jakość wykonania
Elegancki, nowoczesny design
Regulowana wysokość wylewki
Opcja oszczędności energii
Automatyczne komunikaty na wyświetlaczu

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
biur, recepcji, lobby, sal konferencyjnych,
siłowni, klubów sportowych, kawiarni, małej gastronomii.
23

DYSTRYBUTORY
GASTRONOMICZNE

LEGENDA*
woda zimna, pokojowa
woda zimna, gorąca
woda zimna, pokojowa, gazowana
woda zimna, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca, gazowana
woda zimna, pokojowa, gorąca
woda pokojowa
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temperatura wody zimnej
temperatura wody gazowanej
temperatura wody pokojowej
temperatura wody gorącej

TYP URZĄDZENIA:

STANDARD J (30, 45)

SPECYFIKACJA:
Dostępne w trzech wariantach*:

Temperatura wody:
3°C – 8°C
10°C – 12°C
92°C – 95°C
Kolory: czarno- srebrny
Wymiary (mm): H400 x W280 x D520
Odległość od wylewki do okapnika: 273 mm
Dodatkowy osprzęt: podest
Wydajność wody zimnej i gazowanej:
30 l/h lub 45 l/h
Wydajność wody gorącej: 8 l/h
Urządzenie nablatowe
Wysoka wydajność
Prosta i wygodna obsługa
Elegancki i nowoczesny
design

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
kawiarni, obiektów gastronomicznych, hoteli, recepcji,
lobby, sal konferencyjnych, biur, pomieszczeń socjalnych,
klubów sportowych.
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TYP URZĄDZENIA:

STANDARD GASTRO D

(30, 45, 65, 120, 180)
SPECYFIKACJA:
Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody*:
3°C – 10°C
10°C – 12°C
Urządzenie składa się z dwóch elementów -kolumny
(część nablatowa) oraz schładzarki (część podblatowa)
Możliwość doboru mocy schładzarki: 30, 45, 65, 120, 180
Wymiary części nablatowej (mm):
H458 x W176 x D270 + okapnik (mm) H428 x W248 x D28
Odległość od wylewki do okapnika: 338 mm
Wymiary części podblatowej (mm):
-Schładzarka 30 i 45: H400 x W255 x D400
-Schładzarka 65: H500 x W350 x D420
-Schładzarka 120: H500 x W350 x D480
-Schładzarka 180: H500 x W350 x D530
Wydajność: zależy od doboru schładzarki
(od 30 – 180 l/h)
Szybka i prosta obsługa
Najwyższa jakość wykonania
System automatycznego dozowania wody
Możliwość ustawiania pojemności
automatycznego dozowania wody
Elegancki i nowoczesny design
Umożliwia wygodne napełnianie butelek,
karafek, dzbanków

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
restauracji, obiektów gastronomicznych, hoteli.
26
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TYP URZĄDZENIA:

STANDARD GASTRO E

(65, 120, 180)
SPECYFIKACJA:

Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody:
3°C – 10°C
10°C – 12°C

Wydajność: 65 l/h, 120 l/h lub 180 l/h
Wymiary 65 (mm): H510 x W422 x D495
Wymiary 120 (mm): H510 x W482 x D495
Wymiary 180 (mm): H510 x W532 x D495
+ okapnik (mm) H410 x W190 x D30
Odległość od wylewki do okapnika: 344 mm
Wbudowana schładzarka
Szybka i prosta obsługa
Najszybszy i najbardziej wydajny model
dla gastronomii
Wysoka jakość wykonania
Elegancki i nowoczesny design
Wykonane ze stali nierdzewnej
Umożliwia wygodne napełnianie butelek,
karafek, dzbanków
Możliwość ustawienia mocy chłodzenia
System automatycznego dozowania wody
Możliwość ustawiania pojemności
automatycznego dozowania wody

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
restauracji, obiektów gastronomicznych, hoteli.
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TYP URZĄDZENIA:

STANDARD GASTRO F

SPECYFIKACJA:
Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody:
3°C – 10°C
10°C – 12°C

Wysoka wydajność 80l/h
Wymiary (mm): H 528 x W331 x D576
+okapnik (mm): H30 x W220 x D150
Wbudowana schładzarka
System dozowania wody za pomocą
manualnych nalewaków
Szybka i prosta obsługa
Najwyższa jakość wykonania
Elegancki i nowoczesny design
Wykonane ze stali nierdzewnej
Umożliwia wygodne napełnianie
butelek, karafek, dzbanków
Posiada trzy manualne krany dozujące

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
restauracji, obiektów gastronomicznych, hoteli.
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TYP URZĄDZENIA:

PREMIUM PRO

SPECYFIKACJA:
Dostępne w wariantach*:

Temperatura wody*:
3°C – 8°C
5°C – 10°C
98°C
Urządzenie składa się z trzech elementów – baterii
+ okapnik (część nablatowa) oraz schładzarki i bojlera (część podblatowa)
Wydajność wody zimnej i gazowanej: 15 l/h
Wydajność wody gorącej: 50 l/h
Wymiary (mm):
-część nablatowa (bateria): H355 x W131 x D212
+okapnik H3 x W130 x D130
-część podblatowa (schładzarka) H407 x W260 x D235
-część podblatowa (bojler) H407 x W242 x D315
Odległość od wylewki do okapnika: 230 mm
Konieczność podłączenia okapnika do odpływu
Łatwa obsługa
Dotykowy, podświetlany panel sterowania
Zajmuje mało miejsca na blacie
Najwyższa jakość wykonania
Elegancki i nowoczesny design
Wykonany ze stali nierdzewnej chromowanej
Umożliwia wygodne napełnianie butelek,
karafek, bidonów i kubków

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
biur, restauracji, obiektów gastronomicznych, hoteli,
siłowni, klubów sportowych.
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TYP URZĄDZENIA:

NALEWAKI
KOLUMNOWE
Specyfikacja::
możliwość wyboru podawanej wody – pokojowa, zimna, gazowana,
możliwość wyboru wydajności - moc chłodziarki,
urządzenie składa się z dwóch części - kolumny (część nablatowa) oraz schładzarki (część podblatowa),
odległości od nalewaka do okapnika: 280 mm.

COBRA
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FALCO

LOTUS

POZOSTAWIAMY W WODZIE
TO, CO W NIEJ NAJCENNIEJSZE,
czyli naturalnie występujące minerały
potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu.
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SYSTEMY
PODKRANOWE
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TYP URZĄDZENIA:

STANDARD FLOW

+ ZESTAW FILTRÓW

SPECYFIKACJA:
Funkcje: woda zimna
Temperatura wody zimnej: 5°C – 10°C
Zestaw filtracyjny montowany pod zlewozmywakiem kuchennym
Nowoczesny system przygotowania wody wodociągowej do picia
System filtracyjny wtórnie oczyszczający wodę
Dyskretna i prosta instalacja
Nieskomplikowany serwis
Prosta wymiana filtrów
Nieograniczona ilość wody do codziennego użytku

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
domów prywatnych, pomieszczeń socjalnych.
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TYP URZĄDZENIA:

STANDARD H FLOW

WRAZ Z BATERIĄ WIELOFUNKCYJNĄ
+ BUTLA Z GAZEM CO2

SPECYFIKACJA:
Małe i dyskretne
Funkcjonalne i wydajne
System chłodzenia o zróżnicowanej wydajności
Najlepszy współczynnik ceny do jakości
Wymiary części podblatowej (cm) : 34 x 43 x 49
Bateria: 5-drożny model G100
z podwójnym sterowaniem:
- 1 wylot na wodę uzdatnioną do picia - dźwignia
boczna (mała gałka)
- 1 wylot na wodę nieuzdatnioną - dźwignia
boczna (duża gałka)

URZĄDZENIE DEDYKOWANE DLA:
domów prywatnych, pomieszczeń socjalnych.
34
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SZKŁO
GASTRONOMICZNE
1000ml
750ml

z korkiem

z plastikowym korkiem

750ml

250ml
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Eleganckie szklane karafki i butelki
do serwowania wody.
Butelki szklane z zamknięciem typu klips o pojemności: 1000 ml, 500 ml, 250ml
Karafki szklane o pojemności: 750 ml, 900 ml, 1000ml
Szklanki o pojemności: 250 ml (komplet 6 szklanek)
Możliwość wygrawerowania logotypu na wybranym typie karafki, butelki oraz na szklankach

1000ml okrągła

500ml okrągła

500ml kwadratowa
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BIDONY

Bidony spożywcze wielokrotnego użytku o delikatnie
niebieskim zabarwieniu z różnym zamknięciem do
wyboru. Bidony wykonane są z najwyższej klasy
materiału (Tritan), podobnego swoją strukturą do
poli-węglanu. Materiał ten jest 100 % bezpieczny dla
zdrowia ponieważ nie posiada on w swoim składzie
Bisfenolu A (BPA).
Pojemność: 500 ml /700 ml/1000 ml
Wytrzymałe, odporne na zniszczenia i temperaturę
Mogą być myte w zmywarce
Nie odbarwiają się
Możliwość nadrukowania logo Klienta
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ul. Gazownicza 5
43-300 Bielsko-Biała
(33) 845 90 83
info@grupaliberta.pl
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