Aparat za vodo QUARRTZ
na 18,9-litrske plastenke
Aparati z naravno mineralno vodo vam tako omogočajo takojšnjo osvežitev praktično kjerkoli − v
pisarnah, trgovinah, šolah, razstavnih salonih in celo na ulici. Za segrevanje vode pritisnemo stikalo
in aparat bo vodo v 15 minutah segrel na 85 °C, hladno vodo pa ohladil na osvežilnih 5 °C. Skratka,
optimalna kombinacija in osvežitev za vse leto – za vroče poletne in mrzle zimske dni.
Ekološko je 18,9-litrska plastenka bolj prijazna do okolja od ostalih plastenk za vodo, saj jo lahko
večrat uporabimo.
Oasis je predstavil novo različico svojega aparata za vodo QUARRTZ z bolj preprosto uporabo in servisiranjem.
Lastnosti:
• Iz nerjavečega jekla
• Nastavljiva temperatura hladne vode
• Hladna voda: 5 litrov na uro
• Vroča voda: 7,9 litrov na uro

Aparat za vodo Co2oler
za neprekinjeno dobavo gazirane vode
Aparat za vodo Co2oler na balone vsebuje sistem s posebej zasnovanim CO2 mešalcem vode z najsodobnejšim hlajenjem.
Zagotavlja osvežilno hladno pijačo:
∙ Neprekinjeno dobavo gazirane vode
∙ 20 litrov CO2 / hladne vode na uro
∙	Raven nasičenosti vode s CO2 je 5,6 g / l, ki je primerljiva ustekleničeni vodi
∙	1,5 kg jeklenka CO2 zadostuje za 260 litrov gazirane vode
Elektronski nadzor, enostaven zagon in enakomeren pretok vode.
LED osvetlitev, barvne tipke za aktiviranje in preprosta uporaba.
Servisu prijazen dvodelni vroči rezervoar Oasis nudi 9 litrov tople
vode na uro.
*CO2 regulator vključen

Aparat za vodo QUARRTZ
z direktnim priklopom na vodovodno omrežje
Vodni aparati z direktnim priklopom na vodovodno omrežje OASIS vam omogočajo točenje osvežilne hladne/sobne temperature (opcija hladna/vroča za čaje, kavo,…) vode, ki s pomočjo tehnologije
Green filter poskrbi za zdravo in čisto pitno vodo. Aparat se priklopi na obstoječo vodovodno napeljavo in električno omrežje.
Sama uporaba aparata je zelo preprosta in varna s samozapiralnimi pipami ali elektronskim krmiljenjem točenja vode.
Prednosti uporabe aparata, ki je priklopljen na vašo obstoječe vodovodno omrežje so: vedno zagotovljena čistost pitne vode saj se voda filtrira preko večstopenjskega filtrnega sistema do 99,9 %
čistosti. Iz vode se odstranijo mehanske nečistoče, vonj in okus klora, pesticidi in mnoge bakterije.
V primerjavi uporabe aparata z baloni ni manipulacije z embalažo in skrbi z naročanjem, ter nižji
stroški pri veliki porabi vode.
V ponudbi imamo na voljo dve možnosti:
1. Nakup aparata (v nakup niso všteti filtri, postavitev, sanitacija, vzdrževanje, servisiranje in menjava
filtrirnih vložkov)
2. Najem aparata (ni nobenih dodatnih stroškov le najemnina, ki vključuje postavitev, servise, najmanj dvakrat letno sanitacijo aparata in menjavo filtrov ter vzdrževanje.)
Oasis je predstavil novo različico svojega aparata za vodo
QUARRTZ z bolj preprosto uporabo in servisiranjem.
Lastnosti modela QUARRTZ:
• Iz nerjavečega jekla
• Nastavljiva temperatura hladne vode
• Nivo vode, sistem float nadzor
• Enostaven dostop do filtrov
• Hladna voda: 5 litrov na uro
• Vroča voda: 7,9 litrov na uro

Aparat za vodo KALIX
z direktnim priklopom na vodovodno omrežje
Vodni aparati z direktnim priklopom na vodovodno omrežje OASIS vam omogočajo točenje osvežilne hladne/sobne temperature (opcija hladna/vroča za čaje, kavo,…) vode, ki s pomočjo tehnologije
Green filter poskrbi za zdravo in čisto pitno vodo. Aparat se priklopi na obstoječo vodovodno napeljavo in električno omrežje.
Sama uporaba aparata je zelo preprosta in varna s samozapiralnimi pipami ali elektronskim krmiljenjem točenja vode.
Prednosti uporabe aparata, ki je priklopljen na vašo obstoječe vodovodno omrežje so: vedno zagotovljena čistost pitne vode saj se voda filtrira preko večstopenjskega filtrnega sistema do 99,9 %
čistosti. Iz vode se odstranijo mehanske nečistoče, vonj in okus klora, pesticidi in mnoge bakterije.
V primerjavi uporabe aparata z baloni ni manipulacije z embalažo in skrbi z naročanjem, ter nižji
stroški pri veliki porabi vode.
V ponudbi imamo na voljo dve možnosti:
1. Nakup aparata (v nakup niso všteti filtri, postavitev, sanitacija, vzdrževanje, servisiranje in menjava
filtrirnih vložkov)
2. Najem aparata (ni nobenih dodatnih stroškov le najemnina, ki vključuje postavitev, servise, najmanj dvakrat letno sanitacijo aparata in menjavo filtrov ter vzdrževanje.)
Lastnosti modela KALIX:
∙ Soft Touch stikala z osvetlitvijo
∙ Odstranljiva sprednja plošča za lažji dostop do filtrov
∙ Velik prostor za polnjenje športne plastenka, vrča, itd.
∙ Hladilni rezervoar iz dveh delov za lažje servisiranje/sanitacijo
∙ Dvojna temperatura: vroče in mrzlo
∙ Tipke se na pritisk odzovejo z osvetlitvijo
∙ Vgrajen notranji podajalec kozarčkov
∙ Enostavno odstranljiv odcejalnik
∙ Enostavni dostop do filternega prostora
∙ Regulativna odobritev: KIWA

Vodna fontana P8A – pitnik
Vodna fontana deluje na lahek pritisk na katerokoli od treh tipk. Pretok vode traja toliko časa, kolikor
traja pritisk na tipke. Ohišje aparata je na prednjem delu gladko in brez ostrih robov, zato je aparat
prilagojen invalidom.
Lastnosti:
∙ Pretok ohlajene vode do 30 litrov na uro
∙ Vse vodne poti so brez vsebnosti svinca, tako v materialu kot v ohišju
∙ Zgornji del iz nerjavnega jekla
∙ Fleksibilna zaščita pred mehurčki
∙ Pocinkano jeklo okvirja
∙ Visoko zmogljivo hlajenje
∙ Okolju prijazno hladilno sredstvo R134A
∙ Na voljo v nerjavečem jeklu ali kot peščena obdelava
Dodatki:
∙ Okrasna zaščita med aparatom in steno
∙ Izbira med 3 različnimi filtrirnimi sistemi

Oasis Green Filter®
Glavna pomanjkljivost tradicionalnih filtracijskih sistemov je okoljski vpliv odstranjevanja plastičnega
filtra – 6 milijonov plastičnih filtrov zavržejo vsako leto. To se kaže v več kot 1.000 ton plastike, ki se
pošiljajo na odlagališča (plastika je nerazgradljiva). Proizvodnja teh ohišij porabi več kot milijon enot
električne energije.
Oasis je patentiral sistem, ki omogoča ponovno uporabo. Edini del, ki ga je treba zavreči je biorazgradljiv filtrski vložek – vsi ostali deli se ponovno uporabijo.
Prednosti:
∙ zamenjava filtra strošek je veliko nižja kot pri tradicionalnih plastičnih filtri,
∙ minimalen vpliv na okolje.
Nov sistem Oasis Green Filter® je najbolj okolju prijazen sistem za filtriranje vode v industriji. Izvedbeni ponovno uporabiti filter ohišja in biorazgradljivih filtrirnih elementov, v nasprotju z drugimi
filtrskih vložkov, kjer je veliko plastično ali kovinsko ohišje konča v odlagališče, nikoli razpadati. Ta prilagodljiv sistem ima več nivojev filtracije ki filtrirajo da voda ne vsebuje klora, slabega okusa in vonja,
do 99,99 % cist in številnih bakterij.

