
Źródełko, stacje i dystrybutory wody pitnej to innowacyjne rozwiązania, kreujące nowy 
trend picia wody w społeczeństwie. Zapewniają stały dostęp do czystej i świeżej wody pitnej 

w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach prywatnych oraz w przestrzeni miejskiej. 
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MNIEJ PLASTIKU 
Zmniejszenie ilości plastikowych odpadów 
dostających sie do środowiska naturalnego

EkOLOGICZNOŚĆ
Wykorzystanie ekologicznych technologii 
o zerowym wpływie na globalne ocieplenie

OPTYMALNE ZUŻYCIE
Zużywanie tylko takich ilości zasobów, jakie są 
niezbędne  – oszczędność wody i energii oraz 
wykorzystanie wody resztkowej

FUNKCJONALNOŚĆ
Wygodne i intuicyjne użytkowanie, które podnosi 
prestiż budynków

• Nieograniczony dostęp do wody pitnej w trakcie pobytu dzieci w szkole, to obowiązek 
dyrekcji. 

• Zapewnienie zimnych napojów pracownikom, to z kolei obowiązek pracodawcy. 
• Rezygnacja z plastikowych butelek oraz sztućców to jedno z wyzwań, jakie stawiają przed 

sobą miasta w ramach akcji EKOMIASTA.

Jak zatem zapewnić dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym w sposób wygodny, 
higieniczny i ekonomiczny? – Rozwiązaniem są nowoczesne źródełka, stacje 

i dystrybutory wody!

 

DLACZEGO WODA JEST TAK WAŻNA?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
BEZBUTLOWE DYSTRYBUTORY WODY?

KOD PRODUKTU: 

Naścienny dystrybutor wody pozwala 
w wygodny i higieniczny sposób napełnić 

butelkę, dzbanek, bidon, karafkę czystą 
wodą i zapewnia najwyższy poziom komfortu 

oraz dobrego samopoczucia wszystkich 
pracowników.

KOD PRODUKTU: 

Idealne urządzenie do zakładów 
pracy – umożliwia swobodne picie 
wody bezpośrednio z urządzenia 

oraz napełnianie butelek czy bidonów. 
Wygodne, proste w obsłudze oraz 

konserwacji. Pozwala znacznie 
ograniczyć koszty związane 

z zakupem wody pitnej. 

KOD PRODUKTU: 

Świetne rozwiązanie na obiekty 
sportowe, pozwalające zaspokoić 

pragnienie na wodę w trakcie wysiłku 
fi zycznego. Pozwala zmniejszyć 

ilość plastikowych odpadów, które 
trzeba sprzątać i utylizować. Podnosi 

standard obiektu. 

KOD PRODUKTU: 

Kompaktowy dystrybutor wody 
chłodzonej i gazowanej, świetnie 
sprawdza się w pomieszczeniach 

obsługi klienta oraz salach 
konferencyjnych. Znacząco podnosi 

prestiż miejsca oraz ogranicza 
ilość plastiku dostającego się do 

środowiska.

KOD PRODUKTU:142.300.304

Stacja wody pitnej idealnie sprawdza 
się w szkołach, gdyż zapewnia 

nieograniczony dostęp do wody 
wszystkim uczniom. Dzieci mogą napić 
się wody bezpośrednio z urządzenia, 

bądź napełnić swój bidon czystą 
wodą w każdym momencie.

KOD PRODUKTU: 144.801.300

Postumentowy dystrybutor 
z multimedialnym wyświetlaczem 

zapewnia dostęp do wody 
o temperaturze pokojowej, chłodzonej 

oraz gazowanej. Takie urządzenie 
znacznie podnosi prestiż budynku i jest 

cennym źródłem informacji.

BLUSODA

A171-VRBCC-3A171-BF11 BF16-BCD

PANTAREI
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Zmniejszenie ilości plastikowych odpadów 
dostających sie do środowiska naturalnego

EkOLOGICZNOŚĆ
Wykorzystanie ekologicznych technologii 
o zerowym wpływie na globalne ocieplenie

OPTYMALNE ZUŻYCIE
Zużywanie tylko takich ilości zasobów, jakie są 
niezbędne  – oszczędność wody i energii oraz 
wykorzystanie wody resztkowej

FUNKCJONALNOŚĆ
Wygodne i intuicyjne użytkowanie, które podnosi 
prestiż budynków

• Nieograniczony dostęp do wody pitnej w trakcie pobytu dzieci w szkole, to obowiązek 
dyrekcji. 

• Zapewnienie zimnych napojów pracownikom, to z kolei obowiązek pracodawcy. 
• Rezygnacja z plastikowych butelek oraz sztućców to jedno z wyzwań, jakie stawiają przed 

sobą miasta w ramach akcji EKOMIASTA.

Jak zatem zapewnić dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym w sposób wygodny, 
higieniczny i ekonomiczny? – Rozwiązaniem są 

DLACZEGO WODA JEST TAK WAŻNA?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ

KOD PRODUKTU: 142.300.203

Naścienny dystrybutor wody pozwala 
w wygodny i higieniczny sposób napełnić 

butelkę, dzbanek, bidon, karafkę czystą 
wodą i zapewnia najwyższy poziom komfortu 

oraz dobrego samopoczucia wszystkich 
pracowników.

KOD PRODUKTU: 144.800.102

Idealne urządzenie do zakładów 
pracy – umożliwia swobodne picie 
wody bezpośrednio z urządzenia 

oraz napełnianie butelek czy bidonów. 
Wygodne, proste w obsłudze oraz 

konserwacji. Pozwala znacznie 
ograniczyć koszty związane 

z zakupem wody pitnej. 

KOD PRODUKTU: 142.300.300

Świetne rozwiązanie na obiekty 
sportowe, pozwalające zaspokoić 

pragnienie na wodę w trakcie wysiłku 
fi zycznego. Pozwala zmniejszyć 

ilość plastikowych odpadów, które 
trzeba sprzątać i utylizować. Podnosi 

standard obiektu. 

KOD PRODUKTU: 144.601.001

Kompaktowy dystrybutor wody 
chłodzonej i gazowanej, świetnie 
sprawdza się w pomieszczeniach 

obsługi klienta oraz salach 
konferencyjnych. Znacząco podnosi 

prestiż miejsca oraz ogranicza 
ilość plastiku dostającego się do 

środowiska.

KOD PRODUKTU:

Stacja wody pitnej idealnie sprawdza 
się w szkołach, gdyż zapewnia 

nieograniczony dostęp do wody 
wszystkim uczniom. Dzieci mogą napić 
się wody bezpośrednio z urządzenia, 

bądź napełnić swój bidon czystą 
wodą w każdym momencie.

KOD PRODUKTU: 

Postumentowy dystrybutor 
z multimedialnym wyświetlaczem 

zapewnia dostęp do wody 
o temperaturze pokojowej, chłodzonej 

oraz gazowanej. Takie urządzenie 
znacznie podnosi prestiż budynku i jest 

cennym źródłem informacji.

BLUSODA

A171-VRBCC-3A171-BF11 BF16-BCD

PANTAREI



W Y B R A N E  I N S T A L A C J E

Źródełko, stacje i dystrybutory wody pitnej to innowacyjne rozwiązania, kreujące nowy 
trend picia wody w społeczeństwie. Zapewniają stały dostęp do czystej i świeżej wody pitnej 

w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach prywatnych oraz w przestrzeni miejskiej. 

SZKÓŁ, URZĘDÓW, BIUR I ZAKŁADÓW PRACY

ul. Marecka 66a

05-220 Zielonka

tel.: +48 22 771 04 56
fax: +48 22 771 93 80

Sprzedaż

tel.: +48 604 764 999
tel.: +48 883 390 585
zdroje@zdrojownia.pl

Serwis

tel.: +48  600 212 709
serwis@zdrojownia.pl

www.zdrojownia.pl infolinia: 801 000 501
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