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Niesamowita moc  

tkwiąca w prostym a zarazem  

spektakularnym designie

Najwyższa technologia  Najwyższa technologia  
na Twój użytek  na Twój użytek  
i zadowoleniei zadowolenie

ZDROWIE 
Doskonale czysta woda pozbawiona wszelkich  
wirusów i bakterii. W opcji bezdotykowy sterownik 
poboru trzech rodzajów wody (rozwiązanie Anty-COVID)

OSZCZĘDNOŚĆ 
Stała miesięczna opłata, bez względu  
na ilość zużytej wody.

WYGODA 
Nie trzeba nosić, zamawiać czy magazynować  
butelek czy baniaków.

EKOLOGIA 
Bądź EKO - dbaj o planetę! Mniej plastikowych  
butelek to m.in. mniejszy ślad węglowy  
i mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
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Wyłączny dystrybutor:

Jego wysoka wydajność pozwala cieszyć się prak-
tycznie nieograniczonym dostępem do doskonale 
czystej wody zimnej i gazowanej oraz gorącej już od 
pierwszego dotknięcia! 

Jedną z zalet dystrybutora PREMIUM TOUCH UV jest 
wbudowany system sterylizacji wody promieniami 
UV. System jest umieszczony w pobliżu wylotu wody 
z dystrybutora, aby zapewnić pobór wody w pełni 
bezpiecznej dla użytkownika. Wysokowydajne świa-
tło UV eliminuje 99,9% zarazków bez podnoszenia 
temperatury wody oraz wpływu na jej smak.

W standardzie urządzenie wyposażone jest w profe-
sjonalny system filtrujący ATLAS Filtri oraz elektro-
niczny system sterujący i w elektrozawór, które zapo-
biegają ewentualnym niekontrolowanym wyciekom 
wody z urządzenia.

Bezdotykowy sterownik poboru wody (wolny od wi-
rusów, czysty, bezpieczny)

Bezdotykowy sterownik na podczerwień to osobny 
przyrząd. Umożliwia użytkownikom bezpieczne nale-
wanie wody bez konieczności dotykania powierzchni 
przycisków lub samego dystrybutora.

Jest prosty w użytkowaniu, wystarczy ruch jedną ręką 
bez dotykania jakiejkolwiek powierzchni aby wyeli-
minować potencjalne ryzyko kontaktu z niewidzial-
nymi dla oka bakteriami czy wirusami. Umożliwia po-
bór 3 rodzajów wody.

KOMPAKTOWE URZĄDZENIE, WYKONANE  
Z MATERIAŁÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KTÓRE 
IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ W KORPORACYJNEJ 
KUCHNI CZY TEŻ MAŁYM BIURZE.

ROZWIĄZANIA ANTY COVID 19

Touch Touch UVUV

Wymiary  
wys./szer./gł.  

(w mm) 

Waga netto  
(w kg)

Wysokość 
miejsca do 
nalewania  

(w mm)

Woda  
gazowana 

CO2

Woda  
zimna

Woda 
gorąca

400x230x470 23 210
5º C

20 l/godz.

5º C

20 l/godz.

85º C

12 l/godz


