
Spring Premium



Vodni bar Spring Premium
zagotavlja neomejeno količino 

najčistejše kvalitetne pitne vode.

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 prostoru. S tem 

odpravite težave z dostopanjem 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 najljubši 

model vodnega bara Spring, ki z 
vrhunskimi filtrirnimi sistemi vodo prečisti-

jo, preprečujejo razvoj bakterij in tako 
zmanjšajo možnost okužb.



• 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.

• 11-vatna UV lučka v rezervoarju s hladno 
vodo preprečuje razvoj bakterij, tudi v 
primeru zelo majhnega pretoka vode.

• Tehnologija “Extra Hot” za vrelo vodo  
(97 ˘C).

• Velika kapaciteta: 23 litrov hladne ali 
vroče vode/uro.

• Na voljo so tri nastavljive temperaturne 
kombinacije: hladna, vroča ali kombinaci-
ja obeh.

• Vodo točimo brez neposrednega stika z 
vodo (higiensko zaščiten iztok vode). 

• Poseben rezervoar (odtok) za odvečno 
vodo, ki preprečuje razlivanje in je lahko 
odstranljiv.

• Način za varčevanje z energijo “Sleep 
Mode” po dveh urah neuporabe vroče 
vode.

• Po želji: dodano držalo za kozarce.

• Dimenzije (š x g x v): 

 33 x 36 x 107 cm.

• Teža: 25 kg.
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