
 Kompakt Bar WINIX W7

 

 

DYSTRYBUTOR BUTLOWY 

nablatowe, butlowe urządzenie do dozowania wody z opcją wody gazowanej 

charakteryzujące się nowoczesnym designem. Wyróżnia się nie typowym dla dystrybutorów 

butlowych dozowaniem wody za pośrednictwem 

urządzeniem wykonanym z najwyższej jakości materiałów.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną

97°C). Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej

gazowanej (5 - 12°C). Dostępna kolorystyka: srebrny.

 

Zalety urządzenia:

•

•

•

podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody 

gazowanej;

•

żywnością;

•

 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 

dyrektywami 

AQUICK S.C. 
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WINIX W7                                           DYSTRYBUTORY

ELEKTRYCZNE

DYSTRYBUTOR BUTLOWY KOMPAKT BAR WINIX W7 to jedyne na świecie 

nablatowe, butlowe urządzenie do dozowania wody z opcją wody gazowanej 

charakteryzujące się nowoczesnym designem. Wyróżnia się nie typowym dla dystrybutorów 

butlowych dozowaniem wody za pośrednictwem przycisków i elektrozaworów.

urządzeniem wykonanym z najwyższej jakości materiałów.  

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 

Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej

Dostępna kolorystyka: srebrny. 

 

Zalety urządzenia: 

• długa żywotność; 

• wysoka niezawodność; 

• dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością 

podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody 

gazowanej; 

• wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z 

żywnością; 

• konstrukcja umożliwiająca łatwy serwis.

 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 

dyrektywami LVD i EMC oraz atest PZH. 
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DYSTRYBUTORY 

ELEKTRYCZNE 

 

to jedyne na świecie 

nablatowe, butlowe urządzenie do dozowania wody z opcją wody gazowanej 

charakteryzujące się nowoczesnym designem. Wyróżnia się nie typowym dla dystrybutorów 

przycisków i elektrozaworów. Jest 

 12°C) i gorącą (92 - 

Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej wody 

dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością 

podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody 

wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z 

konstrukcja umożliwiająca łatwy serwis. 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 


