


Használd a saját vized. Buborékok gond nélkül.

2 csapos torony étter-
mek számára

Átlátszó üvegpalack 
37,5 cl & 75 cl

Matt üvegpalack 
37,5 cl & 75 cl

Törhetetlen polikarbo-
nát palack 75 cl

2 csapos torony 
self-service

2 csapos torony auto-
mata töltés

PET palack (újra-
hasznosítható) 50 cl

A Thoreau rendszere ötvözi a csapvíz egyszerűségét, elérhetőségét és környezeti 
előnyeit a palackozott víz tiszta ízével – szénsavas és szénsavmentes formában. 
Hozzáadva a stílusos, funkcionális és egyedi üvegjeinket biztosítjuk a nyerő kon-
cepciót. Kiszámítható és fix havi költségek mellett biztosított a korlátlan mennyi-
ségű hűtött, tiszta, ízletes vízszolgáltatás. Természetesen biztosítjuk a beüzemelést, 
szervizelést és aktuális szűrőcserét.

Cégünk ajánlata sokkal többet nyújt a gépeknél – csomagunk megtestesít egy 
márkát, amit vendégeid is igazán magukénak érezhetnek. A Thoreau elkötelezett 
a magas minőségű és tisztaságú vízszolgáltatás mellett, a helyszínen palackozva 
és stílusos üvegben szervírozva. Az üvegek megtöltése nagyon gyors, mindössze 
11-12 másodpercet igényel a 75 cl üveg feltöltése. Egyedi design alapján készült 
palackjaink méltóak az elismerésre az esztétikum és a mosogatógép tálcákkal való 
kompatibilitás miatt, míg hosszú nyakuk megkönnyíti a tisztán tartást kívül-belül.

Csomagunk tartalmazza:

 ■ Vízhűtő (70-160 L/óra hűtési 
kapacitás), 3-5 C hűtött víz

 ■ Aktív szénszűrő, biztosítva a 
tiszta ízt és megtisztítva a vizet 
minden elszíneződéstől, klórtól 
és baktériumoktól

 ■ Karbonátor
 ■ 2 csapos beépített torony (szén-

savas és mentes víz számára)

 ■ Megfelelő mennyiségben egyedi Tho-
reau palackok és dugók

 ■ Tálca mosogatógéphez a megfelelő 
tisztításhoz

 ■ Ingyenes szervizlátogatás min. évi 3 
alkalommal

 ■ Ingyenes szűrőcsere
 ■ Ingyenes beüzemelés
 ■ Oktatás a személyzet részére

Waterconcept Kft. biztosítja egyedi csomagok kialakítását is. Lépj velünk 
kapcsolatba további információért.

Ügyfelünk felelős a vízkiállás biztosításáért (ballofix szelep/fél hüvelykes külső 
menetes csap) és elektromos áram kiállásért (220 V-os hálózati csatlakozó).

Helyigény

 ■ Vízhűtő 39x39x61 cm (Szé x Mé x Ma)
 ■ Filter holder/filter  20x12x60 cm (Szé x Mé x Ma)
 ■  Torony megvilágított logo-val   61x22 cm (M x Szé)
 ■  Csepptálca 42x22 cm (Szé x Mé)



Ha többet szeretnél tudni arról, 
hogyan tudja a Thoreau meg-
reformálni a vízszolgáltatásod, 
lépj velünk kapcsolatba.

Waterconcept Hungary Kft
T: +36 30 900 9630 / +36 30 600 9710
E: info@thoreau.hu
www.thoreau.hu


