
Wyłączny dystrybutor: Jesteśmy posiadaczami certyfikatu

www.doskonalawoda.pl
biuro@doskonalawoda.pl
tel. 22 867 07 20
fax 22 662 28 99

Najnowsza technologia  Najnowsza technologia  
na Twój użytek  na Twój użytek  
i zadowolenie.i zadowolenie.

BE
Z W

PŁYWU NA GLOBALNE OCIEPLENIE

P
IE

R
W

SI  N A  R Y N K U

GAZ 
NATURALNY

R290

SparklingSparkling



Wyłączny dystrybutor: Jesteśmy posiadaczami certyfikatu

www.doskonalawoda.pl
biuro@doskonalawoda.pl
tel. 22 867 07 20
fax 22 662 28 99

Kompaktowe, wydajne i całkowicie ze stali nierdzewnej, idealnie 
nadają się do biur i domów oraz oczywiście cechują się profesjo-
nalną wydajnością jak wszystkie nasze dystrybutory. Do wyboru 
woda zimna,   woda gazowana i gorąca.
W standardzie lampa UV wbudowana w kranik poboru wody. 
Działa silnie sterylizująco i zapobiega ewentualnemu rozwojowi 
bakterii. Profesjonalny system filtrujący ATLAS Filtri z filtrem  
z węgla aktywnego

OPCJONALNIE
- okapnik z odpływem
- szafka (dla modelu wolnostojącego)
- zarządzanie ilością pobieranej wody

GAZ R290 – NATURALNY GAZOWY CZYNNIK 
CHŁODNICZY BEZ WPŁYWU NA GLOBALNE 
OCIEPLENIE

Wykorzystujemy całkowicie naturalny czynnik chłodzący (HC) 
taki jak R290. Jest to wybór ekologiczny co w połączeniu z wy-
jątkowo cichym kompresorem gwarantuje długą żywotność sys-
temowi chłodzenia.

Zaprojektowany i wykonany z najwyższą jakością. Znany z so-
lidnej budowy ze stali nierdzewnej. Ceniony za zastosowane 
technologie bez zbędnych kompromisów. Doceniany za swoje 
bezpieczeństwo, higienę, ekologię i wiele innych opcji. Kocha-
ny za użycie naturalnego gazu chłodzącego i brak negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Daje do myślenia…..? Każda woda 
jakiej tylko zechcesz w tak niewielkiej przestrzeni!

Muszę go mieć –  
w domu i w biurze!

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE DYSTRYBUTORY 
WODY W KOMPAKTOWYCH ROZMIARACH: 
DOSKONALE ZAPROJEKTOWANE,  
Z WODĄ GAZOWANĄ I WYKORZYSTUJĄCE 
TECHNOLOGIE DRY COOLING

Wymiary  
szer/głęb/wys 

(w mm) 

Waga 
netto  
(w kg)

Wysokość 
miejsca do 
nalewania  

(w mm)

Woda 
gazowana 

CO2

Woda 
zimna

Woda 
gorąca

Pobór 
mocy

261x499x418 31 281
5º C

30 l/h

5º C

30 l/h

95º C

8 l/godz
1220 W
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