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PREMIUM Już dziś skorzystaj z nowoczesnego, wygodnego  
i ekologicznego systemu bezbutlowego.

Nasze produkty to:

EKOLOGIA 
ochrona środowiska naturalnego – nie używasz plastiko-
wych butli, które trzeba transportować, a tym samym ogra-
niczasz swój wkład w pozostawianie „śladu węglowego”.

ZDROWIE 
pewność świeżej i zdrowej wody w każdej chwili.

OSZCZĘDNOŚĆ 
wydatki na wodę pitną zmniejszają się od 25  
do 75% i są zawsze stałe.

WYGODA 
wygoda związana z brakiem konieczności składowania 
i wymiany butli, nie ma potrzeby monitorowania stanu 
magazynowego butli oraz ich zamawiania.

ESTETYKA  
nowoczesny wygląd Twojej kuchni oraz  
najwyższej jakości podzespoły.

Wszystko czego potrzebujesz.

Nie masz już problemu z miejscem w kuchni. 

Trzy nowe możliwości poboru wody.

Najnowocześniejsze na rynku  
ekologiczne rozwiązania  
we włoskim stylu.
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KOMPLETNE ZAOPATRZENIE W WODĘ  
Z WŁASNEGO DYSTRYBUTORA.
Profesjonalny dystrybutor wody Premium Stream zapewnia naj-
wyższej jakości wodę w temperaturze pokojowej, schłodzoną  
i gazowaną. Wysoko wydajny system chłodzenia sprawia, że jest 
idealnym wyborem dla biur, urzędów, małych barów i kawiarni.
Mając jedynie 24 cm szerokości jest najlepszym rozwiązaniem dla każ-
dego kto ma do wykorzystania niewiele miejsca. Montowany wraz  
z profesjonalnym zestawem filtrującym włoskiej firmy ATLAS Filtri s.r.l.

OPATENTOWANY SYSTEM CHŁODZĄCY
Model ten wykorzystuje opatentowany system chłodzenia: Silver 
Turbo Clean. Jego zasadniczą cechą jest automatyczne wytwarza-
nie wiru wodnego za każdym razem kiedy woda jest pobierana, 
co zapobiega osadzaniu się warstwy powierzchniowej bakterii  
i mikroorganizmów (biofilmu) na wewnętrznych ściankach zbior-
nika i przyczyniając się w ten sposób do znacznego podniesie-
nia mikrobiologicznego bezpieczeństwa urządzenia. Dodatkowo, 
hermetycznie zamknięty zbiornik wody ze stali nierdzewnej jest 
spawany z wykorzystaniem srebra znanego ze swoich właściwo-
ści antybakteryjnych. System chłodzenia STC jest testowany do 
ciśnienia 100 barów.

OD RAZU GOTOWY DO UŻYTKU, NIE WYMAGAJĄCY KONSERWACJI
Podłączenie poprzez system szybkozłączek sprawia, że urządze-
nie jest łatwe i szybkie w podłączeniu bez konieczności używania 
specjalnych narzędzi. Brak konieczności sprawdzania poziomów 
ani zbiorników.
System chłodzenia ze stali nierdzewnej pozwala na bezpieczne 
korzystanie z wody pitnej bez konieczności okresowych kosztow-
nych i pracochłonnych zabiegów sanityzacyjnych.

OPATENTOWANY SYSTEM NAGAZOWANIA CO2

Projekt systemu nagazowywania wody jest także objęty patentem 
i pozwala na podwojenie wydajności gazowania  w stosunku do 
standardowych systemów.

WYJĄTKOWO CICHY
Wszystkie elementy i podzespoły urządzenia zostały starannie 
dobrane w taki sposób, aby zapewnić jak najcichszą jego pracę, 
efektywność i bezawaryjność.

SYSTEM ANTYZALANIOWY
Dystrybutor wody Premium Stream wyposażony jest w elektro-
niczny system zapobiegający niekontrolowanym wyciekom wody 
z odcięciem jej dopływu i alarmem.

Trój funkcyjna
wylewka 
elektroniczna

Pięcio funkcyjna  
wylewka mechaniczna

Profesjonalna, ultra wąska „kolumna H2O” dozująca wodę, zapro-
jektowana w niepowtarzalnym włoskim stylu, wyposażona w ekran 
dotykowy i w opcji w zdalny system zarządzania parametrami wody.

Akcesoria dodatkowe: 
reduktor CO2, butla CO2, system filtrujący ATLAS Filtri, 
trój funkcyjna wylewka elektroniczna lub 5-funkcyjna  
wylewka mechaniczna lub kolumna H2O

Podstawowe parametry:
- wydajność chłodzenia: 36 l/h
- moc kompresora – 1/15 KM
- waga – 16 kg
- wymiary cm (wys/szer/głęb) – 39 x 24 x 33


