
Spring Excellent



Vodni bar Spring Excellent 
odlikujeta izreden dizajn in 

vrhunska uporabnost.

Vodni bari Spring prinašajo pomlad in 
življenje v vaše podjetje, saj 

omogočajo izvir čiste ter sveže vode 
na vsakem  koraku.

Priključeni so na vodovodno omrežje 
in jih zato lahko postavite prav 

kamorkoli želite ter si zagotovite 
dostop do osvežitve v vsakem prosto-

ru. S tem odpravite težave z dosto-
panjem do vode ali s prenašanjem in 

dostavljanjem vodnih balonov.

Z vodnimi bari Spring si boste lahko 
kadarkoli postregli s kakovostno vodo 

sobne temperature, hladno in vročo 
vodo za čaj ali kavo v neomejenih 

količinah.

Poskrbite za ekološko usmerjenost 
vašega podjetja in izberite svoj najl-

jubši model vodnega bara Spring, ki z 
vrhunskimi filtrirnimi sistemi vodo 

prečistijo, preprečujejo razvoj bakterij 
in tako zmanjšajo možnost okužb.



• Optimalna višina za interakcijo (višina 
točenja pri 130 cm).  

• Mehanski filter, ki zadrži vse trde delce v 
vodi (pesek, mulj, opilki ...).

• Visoko kakovosten karbonski filter, ki iz 
vode odstrani najfinejše delce, do        
velikosti 0,5 mikrona.

• Filter iz aktivnega kokosovega oglja za 
zaščito proti kloru in ostalimi vsebinami v 
vodi (težke kovine, pesticidi, insekticidi 
...). Deluje antikorozijsko.

• Vrhunska 4-nivojska filtracija preprečuje 
razvoj bakterij, tudi v  primeru zelo      
majhnega pretoka vode.

• Na voljo so tri temperaturne kombinacije: 
hladna, vroča ali sobna temperatura 
vode (touch panel). 

• Temperatura ohlajene vode je nastavljiva 
od 4 do 11 °C.

• Pretok hladne vode do 40 litrov/uro.

• Temperatura vroče vode: do 95 °C.

• Pretok vroče vode do 12 litrov/uro.

• Možnost izklopa grelca/hladilnika (če 
želimo le sobno temperaturo vode).

• Vodo točimo brez neposrednega stika z 
vodo (higiensko zaščitena zunanja pipa). 

• Poseben rezervoar (odtok) za odvečno 
vodo, ki preprečuje razlivanje in je lahko 
odstranljiv ter ima senzor za opozarjanje, 
ko ga je potrebno izprazniti. 

• Integrirana sta dva razdeljevalca 
kozarčkov (2 x 100 kozarčkov). 

• Dimenzije (š x g x v): 

 355 x 380 x 1060 + 300 mm.

• Električna moč: 

 grelec max. 800 W, hladilnik max. 120 W.
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