
Spring MATRIX



Spring Matrix s svojo zmogljivostjo glamurozno 
skrbi za izvrstno vodo.

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 dostopanjem 
do vode ali s prenašanjem in dostavl-
janjem vodnih balonov. Z vodnimi bari 
Spring si boste lahko kadarkoli post-
regli s kakovostno vodo sobne tem-
perature, 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.



• Vrhunska modularna filtracija, ki vkl-
jučuje mehanski filter (velikosti 1 mikro-
na) in aktivno ogleno kartušo za 
odstranjevanje klora, težkih kovin in 
pesticidov ipd.

• Inovativni Firewall UV sistem, ki očisti
99,9999 % vseh možnih bakterij (ne-
nehno, torej 100 % časa uporabe).

• BIOCOTE sistem, s katerim celotno
ohišje vodnega bara uničuje in ščiti 
pred
vsemi bakterijami, ki jih prenašamo z
dotiki med uporabo (vsi zunanji ses-
tavni
kosi so impregnirani s srebrovimi ioni).

• Možnost izbire namizne ali samosto-
ječe različice.

• Omogoča upravljanje po velikem 
prikazovalnem zaslonu le z eno multi-
funkcijsko tipko.

• 5 različnih možnosti vode:

       ohlajena  5-11°C

       voda sobne temperature 

       vroča voda 87°C

       vrela voda 95°C

       gazirana voda

Dimenzije (š x g x v): 399 x 519 x 1269 mm

Električna moč: grelec max. 800 W, 
hladilnik max. 120 W.

       ohlajena  5-11°C

       voda sobne temperature 

       vroča voda 87°C

       vrela voda 95°C

       gazirana voda
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