
 Źródełko wody pitnej

                              
 

 

ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ jest okrągłą, stoją

się eleganckim i nowoczesnym wyglądem.

materiałów, ze stali nierdzewnej typu A

jest w manualny zawór, który jest łatwy w użyciu i higieniczny wylot strumienia wody.

Doprowadzenie wody wyposażone jest w elastyczny wąż, a syfon wykonany jest z 

rozciągliwego i giętkiego złącza. Elastyczne doprowadzenie i odpływ wody pozwalają na 

szybkie i bezproblemowe podłączenie fontanny.

Dostępna kolorystyka: srebrny. 

 

Zalety urządzenia: 

• źródełko wykonane jest z materiałów gotowych do kontaktu z 

żywnością, 

• nasze urządzenia wyposażone są w filtry renomowanej firmy 

 

Źródełka wody pitnej posiadają certyfikat CE.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.

 

Parametry urządzenia 

Ciśnienie wody :

Doprowadzenie wody:

Odpływ wody:

Prędkość wyjściowa wody:

Wysokość:
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                                             FILTRUJĄCE

jest okrągłą, stojącą fontanną do picia wody. Charakteryzuje 

się eleganckim i nowoczesnym wyglądem. Jest to urządzenie wykonane 

stali nierdzewnej typu A-304 o dobrej odporności na korozję.

jest w manualny zawór, który jest łatwy w użyciu i higieniczny wylot strumienia wody.

Doprowadzenie wody wyposażone jest w elastyczny wąż, a syfon wykonany jest z 

iego złącza. Elastyczne doprowadzenie i odpływ wody pozwalają na 

szybkie i bezproblemowe podłączenie fontanny. 

 Dostępne modele: wolnostojący.  

źródełko wykonane jest z materiałów gotowych do kontaktu z 

nasze urządzenia wyposażone są w filtry renomowanej firmy . 

Źródełka wody pitnej posiadają certyfikat CE. 

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH. 

Parametry urządzenia  

Ciśnienie wody : 0,2 - 0, 6 MPa 

Doprowadzenie wody: G 1/2" 

Odpływ wody: 28 mm 

Prędkość wyjściowa wody: 60 l / h 

Wysokość: 1 000 mm 

Średnica: 350 mm 

Waga: 28 kg 
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DYSTRYBUTORY 

FILTRUJĄCE 

 

cą fontanną do picia wody. Charakteryzuje 

Jest to urządzenie wykonane z najwyższej jakości 

304 o dobrej odporności na korozję. Wyposażone 

jest w manualny zawór, który jest łatwy w użyciu i higieniczny wylot strumienia wody. 

Doprowadzenie wody wyposażone jest w elastyczny wąż, a syfon wykonany jest z 

iego złącza. Elastyczne doprowadzenie i odpływ wody pozwalają na 


