
ECO INSTALACJE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Poznaj nowoczesne urządzenia, dzięki którym obiekty oraz miejsca stają się przyjazne dla ludzi i środowiska. 
Wykorzystaj je w swoich projektach i uczyń budownictwo bardziej funkcjonalnym oraz zgodnym z naturą.
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Nowoczesne dystrybutory wody to rozwiązania na miarę XXI wieku, które idealnie wpisują się w proekologiczne i proz-
drowotne trendy. To urządzenia pożądane przez odbiorców zarówno ze względu na funkcjonalności, jak i pozytywny 

wpływ na środowisko naturalne. 

MNIEJ PLASTIKU 

EKOLOGICZNOŚĆ

OPTYMALNE ZUŻYCIE

FUNKCJONALNOŚĆ

ECO TECHNOLOGIE   

BUTELKA DO WODY RETAP 
300, 500 lub 800 ml 

Alternatywa dla kupowania wody w butelkach plastikowych. W każdym szczególe zaprojektowana po to, 
by picie wody było czystą przyjemnością. Począwszy od najmocniejszego szkła, jakie udało nam się znaleźć, 
poprzez prosty i piękny kształt oraz optymalny wypływ wody, aż po idealną wielkość i brak ostrych krawędzi. 
Łączy w sobie funkcjonalność oraz świadomość wpływu na środowisko, w którym żyjemy. Ta szklana butelka 
na wodę jest zupełnie neutralna dla zdrowia, myta ręcznie lub w zmywarce może być wielokrotnie używana. 
Wykonana z lekkiego i odpornego na uszkodzenia szkła borokrzemowego. 

30,2 kgCO2e PONOWNE UŻYCIE
Wystarczy dwukrotnie napełnić butelkę 

Retap wodą,  a już zmniejszasz negatywny 
wpływ na środowisko. 

84
Butelki 
Retap

Tyle eliminujemy, dzięki używaniu 500 ml 
butelek RETAP zamiast butelek 

plastikowych 500 ml.

Zmniejszenie ilosci plastikowych odpadów dostajacych sie do srodowiska 
naturalnego

Wykorzystanie ekologicznych technologii o zerowym wplywie na globalne 
ocieplenie

Zuzywanie tylko takich ilosci zasobów, jakie sa niezbedne 
– oszczednosc wody i energii oraz wykorzystanie wody resztkowej

Wygodne i intuicyjne uzytkowanie, które podnosi prestiz budynków



DYSTRYBUTOR WODY 
KRANOWEJ BF16-BCD

STACJA WODY 
KRANOWEJ A171-BF12-BCD

Opcjonalny wyświetlacz wskazujący poziom 
zużycia fi ltra oraz liczbę zaoszczędzonych 
plastikowych opakowań po wodzie butelkowanej.

Automatyczne podświetlenie LED dostępne 
w wersji z wyświetlaczem.

Solidna wandaloodporna obudowa wykonana ze 
stali nierdzewnej

Możliwość wybrania kolorystyki przez Klienta 
oraz zamieszczenie jego logo 

Urządzenie bezpieczne, 
ekologiczne oraz ekonomiczne

Stabilna i szeroka taca ociekowa pozwala na 
bezpieczne umiejscowienie butelki w trakcie 
napełniania jej wodą. 

Odpowiednio wyprofi lowana obudowa 
umożliwia napełnianie butelek o różnych 
kształtach i pojemnościach.

Wbudowany sensor 
uruchamiający wypływ wody.

Pb

Eleganckie urządzenie naścienne do napełniania butelek i bidonów czystą wodą kranową. 
Idealne do biur, zakładów pracy, poczekalni, urzędów, szkół.

Urządzenie dwufunkcyjne wyposażone w źródełko wody z dystrybutorem do napełniania butelek. Umożli-
wia napełnianie butelek i bidonów czystą i świeżą wodą prosto z sieci wodociągowej, ale także bezpośrednie 
spożywanie wody prosto z urządzenia. Idealne wszędzie tam, gdzie liczy się zarówno funkcjonalność, jak 
i niepowtarzalny design. 

POZNAJ ELEGANCKIE I EKOLOGICZNE DYSTRYBU-
TORY WODY KRANOWEJ CHŁODZONEJ ORAZ GA-
ZOWANEJ!

Kompaktowe i całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej urządzenie do dystrybucji wody 
prosto z sieci wodociągowej. Doskonale nadaje się do użytku domowego, biurowego jak 
i do restauracji. Oferuje najwyższą jakość i znakomite parametry użytkowe. W zależności 
od modelu zapewnia dostęp do wody chłodzonej, gazowanej, lekko gazowanej i/lub gorącej. 
Chłodzenie odbywa się przez zastosowanie technologii suchego chłodzenia, a  jako czynnik 
chłodzący wykorzystano gaz R290 o zerowym wpływie na globalne ocieplenie.
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RĄCA WODA

Naścienny dystrybutor wody kranowej WALL-2 wraz z wybranym modelem agregatu chłodząco-gazującego to idealne rozwiązanie do 
biur, urzędów, zakładów pracy czy do użytku domowego. Podaje wodę chłodzoną oraz gazowaną, a przy tym świetnie się prezentuje. 
Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, opływowe kształty, intuicyjna obsługa – to wszystko sprawia, że pasuje 
do każdego rodzaju wnętrz. Jako czynnik chłodniczy wykorzystywany jest ekologiczny gaz R290 o zerowym wpływie na globalne ocie-
plenie. Korzystanie z urządzenia przyczynia się do ograniczenia plastikowych odpadów dostających się do środowiska!
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NAŚCIENNY DYSTRYBUTOR 
WODY KRANOWEJ WALL-2
ORAZ CHŁODZIARKA BOX FIZZ 

NABLATOWY DYSTRYBUTOR 
WODY BLUSODA

POSTAW NA SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA 
DO MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ!

Nowoczesna stylistyka w  powiązaniu z  multimedial-
nym ekranem LCD sprawiają, że jest to doskonałe 
rozwiązania dla dużych fi rm, stacji, portów lotniczych, 
urzędów, czy poczekalni. Umożliwia wygodne napeł-
nianie karafek, butelek i kubków. Posiada stabilną kon-
strukcję wykonaną z plamoodpornej stali nierdzewnej. 
To połączenie ciekawego designu, funkcjonalności 
oraz wysokiej jakości wykonania, które spotyka się 
z  uznaniem użytkowników. Urządzenie podaje wodę 
chłodzoną, gazowaną oraz o temperaturze pokojowej.

ODKRYJ NOWOCZESNE URZĄDZENIA 
DO CHŁODZENIA ORAZ GAZOWANIA 
WODY KRANOWEJ

Nowoczesne urządzenie łączące ze sobą funkcję źródełka wody kranowej, dystrybutora do 
napełniania butelek, bidonów oraz poidełka dla zwierząt. Zapewnia szybki i wygodny dostęp 
do wody pitnej w miejscach użyteczności publicznej. Podnosi prestiż i funkcjonalność obiek-
tów, parków, zieleńców itp. Przyczynia się do propagowania zdrowych nawyków w  społe-
czeństwie oraz proekologicznych zachowań. Dzięki zdrojom ograniczamy kupno wody w pla-
stikowych opakowaniach i  zachęcamy do korzystania z  bidonów i  butelek wielkokrotnego 
użytku. Urządzenie w pełni wandaloodporne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. 

STACJA WODY 
KRANOWEJ GYM75-PF

FUNKCJONALNE DYSTRYBUTORY I STACJE 
WODY KRANOWEJ TO NOWE OBLICZE 
ECOBUDOWNICTWA
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ECO INSTALACJE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Poznaj nowoczesne urządzenia, dzięki którym obiekty oraz miejsca stają się przyjazne dla ludzi i środowiska. 
Wykorzystaj je w swoich projektach i uczyń budownictwo bardziej funkcjonalnym oraz zgodnym z naturą.
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Nowoczesne dystrybutory wody to rozwiązania na miarę XXI wieku, które idealnie wpisują się w proekologiczne i proz-
drowotne trendy. To urządzenia pożądane przez odbiorców zarówno ze względu na funkcjonalności, jak i pozytywny 

wpływ na środowisko naturalne. 

MNIEJ PLASTIKU 

EKOLOGICZNOŚĆ

OPTYMALNE ZUŻYCIE

FUNKCJONALNOŚĆ

ECO TECHNOLOGIE   

BUTELKA DO WODY RETAP 
300, 500 lub 800 ml 

Alternatywa dla kupowania wody w butelkach plastikowych. W każdym szczególe zaprojektowana po to, 
by picie wody było czystą przyjemnością. Począwszy od najmocniejszego szkła, jakie udało nam się znaleźć, 
poprzez prosty i piękny kształt oraz optymalny wypływ wody, aż po idealną wielkość i brak ostrych krawędzi. 
Łączy w sobie funkcjonalność oraz świadomość wpływu na środowisko, w którym żyjemy. Ta szklana butelka 
na wodę jest zupełnie neutralna dla zdrowia, myta ręcznie lub w zmywarce może być wielokrotnie używana. 
Wykonana z lekkiego i odpornego na uszkodzenia szkła borokrzemowego. 

30,2 kgCO2e PONOWNE UŻYCIE
Wystarczy dwukrotnie napełnić butelkę 

Retap wodą,  a już zmniejszasz negatywny 
wpływ na środowisko. 

84
Butelki 
Retap

Tyle eliminujemy, dzięki używaniu 500 ml 
butelek RETAP zamiast butelek 

plastikowych 500 ml.

Zmniejszenie ilosci plastikowych odpadów dostajacych sie do srodowiska 
naturalnego

Wykorzystanie ekologicznych technologii o zerowym wplywie na globalne 
ocieplenie

Zuzywanie tylko takich ilosci zasobów, jakie sa niezbedne 
– oszczednosc wody i energii oraz wykorzystanie wody resztkowej

Wygodne i intuicyjne uzytkowanie, które podnosi prestiz budynków
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