WaterCoolers

Oferta dystrybutorów wody POU

SYSTEM FILTRACJI

Nasza technologia filtracji wyjątkowo skutecznie likwiduje wszelkie
szkodliwe substancje zawarte w wodzie. Na tym etapie dystrybutor usuwa
chlor oraz pozostałe nieprzyjemne smaki i zapachy pochodzące z wody.

Następnie system Firewall UV pozbywa się zanieczyszczeń i oczyszcza
wodę z patogenów aż do 99.9999%. Jako dodatkowa warstwa osłony,
światło UV chroni dyszę dozującą przed zanieczyszczeniami.

BioCote® to antybakteryjna osłona dbająca o czystość na zewnątrz
dyspensera. System BioCote utrzymuje obszar dozowania całkowicie wolny
od bakterii.
Niektóre dystrybutory bezbutlowe wyposażone są w unikalną metodę
automatycznego nadzoru oczyszczania (APMS), która monitoruje
skuteczność UV i powoduje wywołanie alarmu w przypadku konieczności
wymiany lampy. Urządzenie blokuje także dopływ wody do momentu
zainstalowania nowej lampy, zapewniając w ten sposób nieustannie
najwyższą jakość wody.
Nasze unikalne dystrybutory mogą zaoferować wodę: zimną,
zimną gazowaną, gorącą lub wrzątek w każdej wskazanej lokalizacji.
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PORÓWNANIE TECHNOLOGII
FILTRACJI
Nasza ﬁrma korzysta z rozwiązań producenta i światowego lidera
segmentu dystrybutorów do wody ﬁrmy Waterlogic. Producent gwarantuje
dostęp do najnowszych technologii i produktów najwyższej jakości.

DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY
Woda o najwyższej jakości
dostępna przez cały rok

Stała opłata miesięczna, bez
względu na wielkość
spożycia wody
Nielimitowana ilość wody
bez dodatkowych opłat

Brak zaangażowania
logistyki, woda dostępna
bez przerwy
Całkowicie wyeliminowana
konieczność dźwigania butli
i ich magazynowania
Oszczędność energii
elektrycznej dzięki funkcji
direct chill i stand-by

DYSTRYBUTOR BUTLOWY
Jakość wody pogarsza się z
upływem czasu po, po
otwarciu woda z butli
powinna być spożyta w ciągu
24h.
Opłaty uzależnione od ilości
spożywanej wody, rosną
wraz z zapotrzebowaniem
Rachunki i ilość zamawianych
butli rosną wraz ze wzrostem
zatrudnienia
Zaangażowanie logistyczne,
zamawianie, oczekiwanie na
dostawy
Wymiana butli jest uciążliwa
i występuje ryzyko urazu,
istnieje konieczność
magazynowania butli
Stały wysoki pobór energii
elektrycznej do chłodzenia i
podgrzewania wody
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OFERTA NA WATERLOGIC

WL 100

WL 2 Firewall

Rodzaje wody:

Rodzaje wody:

Dostępne modele:

Dostępne modele:

Filtracja:

Filtracja:

- woda zimna
- woda gorąca 87oC

- woda zimna
- woda gorąca 87oC

- wolnostojący (W: 1030 x Sz: 345 x G: 367 mm)
- nablatowy (W: 457 x Sz: 345 x G: 367 mm)
- ﬁltr z granulowanym węglem aktywnym (GAC)

- wolnostojący (W: 1030 x Sz: 345 x G: 367 mm)
- nablatowy (W: 480 x Sz: 345 x G: 367 mm)
- ﬁltr karbonowy z węglem aktywnym
- zaawansowana ﬁltracja Firewall UV

WL 3 Firewall

WL 4 Firewall

Rodzaje wody:

Rodzaje wody:

- woda zimna
- woda zimna gazowana
- woda gorąca 87oC

Dostępne modele:

- woda zimna
- woda zimna gazowana
- woda gorąca 87oC
- wrzątek 95oC

Filtracja:

- wolnostojący (W: 1238 x Sz: 417 x G: 470 mm)
- nablatowy (W: 439 x Sz: 418 x G: 470mm)

Dostępne modele:

- wolnostojący (W: 1140 x Sz: 385 x G: 365 mm)
- nablatowy (W: 470 x Sz: 385 x G: 465mm)

Filtracja:

- ﬁltr karbonowy z węglem aktywnym
- zaawansowana ﬁltracja Firewall UV

- ﬁltr karbonowy z węglem aktywnym
- ﬁltr karbonowy z granulowanym węglem aktywnym
- zaawansowana ﬁltracja Firewall UV

Dla naszych klientów oferujemy bezpłatnie:
Usługi instalacyjne
Dostawa urządzeń
Instalacja urządzeń bezpośrednio do źródła wody
Materiały wykorzystane do instalacji
Szkolenie dwóch lub więcej pracowników
z zakresu obsługi dystrybutora

Usługi serwisowe podczas trwania umowy
Opieka serwisowa (dojazd, czas pracy, diagnostyka, naprawy)
Reakcja serwisowa do 12h roboczych od zgłoszenia awarii
Natychmiastowa konsultacja i pomoc telefoniczna
Okresowy serwis urządzeń (wymiana lamp UV, ﬁltrów,
odkamienianie, sanityzacja)
Natychmiastowa wymiana urządzeń w przypadku awarii
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OFERTA NA HYUNDAI
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OFERTA NA WATERCOOLERS
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DYSTRYBUTORY WODY POU

W dystrybutorach Waterlogic obsługa jest wyjątkowo prosta. Nie trzeba
martwić się o prawidłową logistykę wody nigdy nie zabraknie i będzie na
wyciągnięcie ręki. Możemy wykorzystać powierzchnię, której do tej pory
nie wykorzystujemy, bo składowane są na niej pełne i zużyte butle z wodą.
Nie trzeba liczyć kosztów i uzależniać ich od ilości wypitej wody.
Przy użyciu proponowanego rozwiązania koszt jest stały – niezależnie od
tego ile wody wypijemy, jej ilość jest nielimitowana.

UNIKALNE TECHNOLOGIE WATERLOGIC
Firewall™: system Firewall UV pozbywa się zanieczyszczeń i usuwa z wody wszelkie patogeny
(aż do 99.9999%). Jako dodatkowa warstwa zabezpieczająca - światło UV chroni dyszę dozującą
przed zanieczyszczeniami.
Filtracja: nasza technologia filtracji wyjątkowo skutecznie likwiduje wszelkie szkodliwe substancje
zawarte w wodzie. Na tym etapie zostaje usunięty chlor oraz pozostałe nieprzyjemne smaki i zapachy
pochodzące z wody.
BioCote®: to antybakteryjna osłona dbająca o czystość na zewnątrz dyspensera. System BioCote
utrzymuje obszar dozowania całkowicie wolny od bakterii.
Technologia nadzoru oczyszczania APMS: to unikalna metoda automatycznego nadzoru, która moni
toruje skuteczność UV i powoduje zablokowanie wody i wywołanie alarmu w przypadku konieczności
wymiany lampy.

NASZE URZĄDZENIA POSIADAJĄ CERTYFIKATY I ATESTY
- Waterlogic Technical Training Certificate
- Waterlogic Certificate Authorised Distributor within Poland

- Atest Higieniczny dystybutorów Waterlogic

- Atest Higieniczny dystybutorów Hyundai

- Atest Higieniczny dystybutorów Watercoolers
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Wszystkie automaty objęte są certyfikatami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie UE.
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