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Nowoczesne dystrybutory 
wody chlodzonej i gazowanej 



Włoski design 
niesamowita jakość wykonania, 
wysoka funkcjonalność 
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Woda, zawsze gotowa do nalania do szklanki, 
butelki lub bidonu, w domu, biurze, barze,  
restauracji, stołówce czy w dowolnym 
miejscu publicznym. Wszystko to możliwe 
dzięki dystrybutorom wody chłodzonej, 
charakteryzującym się nowoczesną konstrukcją, 
wysokimi parametrami użytkowymi, stylowym 
wyglądem i z poszanowaniem dla środowiska – to 
jest nasz cel i filozofia działania.
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STOŁOWE

WOLNOSTOJĄCE

PODBLATOWE

sPis TReŚCi:

strona 8

strona 11

strona 14
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Przedstawione w niniejszym 
katalogu urządzenia są 
wytwarzane w całości we 
Włoszech. Cechuje je najwyższa 
jakość oraz dbałość o wrażenia 
estetyczne. Dopieszczone 
w każdym szczególe, 
charakteryzują się nie tylko 
wysoką funkcjonalnością, 
ale także niepowtarzalnym 
designem.

TECHNOLOGIA 4.0: Nasze 
urządzenia są prekursorami 
nowych standardów w branży. 
Dzięki zastosowaniu inteligentnej 
elektroniki ich aktywacja oraz 
konfiguracja może odbywać się 
poprzez aplikację AppWater 
dostępnych z Google Play lub 
App Store.  

URZĄdZeniA  
nA MiARĘ
XXI WIEKU

Dystrybutory wody 
mają funkcję 
komunikacji za pomocą 

technologii Bluetooth; można je 
obsługiwać bez pomocy ekranu 
umieszczonego na urządzeniu, 
który zwykle jest mały i trudny do 
odczytania. Po zarejestrowaniu 
urządzenia w aplikacji można z 
poziomu smartfona czy tableta 
zmienić ustawienia temperatury 
wody, sprawdzić statystyki np. 
ilości pobranej wody, zużycia 
gazu CO

2
, ustawić parametry 

dozowania, wyłączyć alarmy oraz 
uzyskać zdalną pomoc techniczną. 
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WYsokA 
FUnkCJonALnoŚĆ
WYMIERNE KORZYŚCI

18
l/godz

Urządzenia charakteryzują się dużą wydajnością, a dzięki 
specjalnej konstrukcji następuje ich szybkie uzupełnienie, aby 
ponownie być gotowym do użycia. 

WYdAJnoŚĆ

Dystrybutory znajdują szerokie zastosowanie. Świetnie sprawdzą 
się zarówno w domu, w biurze, czy restauracji. 

FUnkCJonALnoŚĆ

Wszystkie nasze urządzenia posiadają atest PZH, który jest 
potwierdzeniem, że w żaden sposób nie wpływają negatywnie na 
ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.

ATesT PZH

RodZAJe WodY
Do wyboru mamy wodę gazowaną (FIZZ), wodę o temperaturze 
pokojowej (AMBIENT), wodę zimną o temperaturze 5-12°C (COLD), 
a w niektórych modelach także wodę gorącą 95°C (HOT) do 
zaparzania herbaty lub kawy.

PORTION

CONTROL

ENERGY

SAVING

Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą wysokiej jakości 
przycisków ze stali nierdzewnej lub ekranu dotykowego, co 
umożliwia łatwe użycie funkcji KONTROLI PORCJI oraz efektywne 
OSZCZĘDZANIE ENERGII.

Nasze dystrybutory zawierają technologię „IoT” – INTERNET OF 
THINGS, umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą aplikacji.

sTeRoWAnie
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dYsTRYbUToR 
nAbLAToWY 
COMPACT TABLE TOP

PORTION

CONTROL

ENERGY

SAVING
18
l/godz
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kompaktowy dystrybutor 
wody chłodzonej i gazowanej. 
doskonale nadaje się 
do użytku domowego 
i biurowego, oferuje 
najwyższą jakość wody 
i znakomite parametry 
użytkowe.

dYsTRYbUToR  
nAbLAToWY 
COMPACT TABLE TOP

 www.zdrojownia.pl 9



l/godz
Kod

produktu
Wymiary

S × G × W (mm)
Waga

kg

Wysokość
pod wylewką

He (mm)

CTTE2 18,5 174.200.000 • • 185×457×403 13 230

CTTE3 18,5 174.200.100 • • • 185×457×403 15 230

CTTE4 18,5 174.200.200 • • • 185×457×403 14 230

CTTE5 18,5 174.200.300 • • • • 185×457×403 16 230

Zapewnia dostęp do chłodnej wody niegazowanej, 

gazowanej, wody w temperaturze pokojowej, a także 

gorącej (w zależności od modelu) prosto z  sieci wo-

dociągowej. Umożliwia wygodne napełnianie butelek, 

karafek i kubków. 

•	 Posiada solidną konstrukcję wykonaną z  tworzywa 

odpornego na uszkodzenia. 

•	Wbudowana chłodziarka pozwala na skuteczne 

chłodzenie wody.

•	 Profesjonalny agregat nasyca wodę CO
2
 (FIZZ). 

•	 Innowacyjny system chłodzenia zapewnia oszczęd-

ność energii elektrycznej do 30%.

•	 Ryzyko rozwoju bakterii zostało zredukowane do 

minimum, dzięki specjalnemu układowi elektrozawo-

rów. 

4
0

3
 m

m

457 mm

185 mm

dYsTRYbUToR  
nAbLAToWY 
COMPACT TABLE TOP

To pierwszy dystrybutor wody 

z inteligentną elektroniką, 

zarządzany poprzez aplikację 

na Androida i iOS, która daje 

możliwość zdalnej obsługi 

urządzenia.

Szczegóły str. 6
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Dystrybutor 

 PoDbLAtoWy 

COMPACT UNDER SINK

PORTION

CONTROL

ENERGY

SAVING
18
l/godz
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kompaktowy podblatowy 
dystrybutor zapewnia dostęp 
do wody pitnej prosto z sieci 
wodociągowej. Może być 
podłączany do wybranego 
modelu kranu czerpalnego. 

dYsTRYbUToR 
PodbLAToWY 
COMPACT UNDER SINK

406 mm

185 mm

426 mm
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W zależności od modelu dostarcza różne rodzaje wody: 
o temperaturze pokojowej, chłodzoną, gazowaną oraz 
gorącą. 

•	 Posiada solidną konstrukcję wykonaną z tworzywa 
odpornego na uszkodzenia. 

•	Wbudowana chłodziarka pozwala na skuteczne 
chłodzenie wody, przy jednoczesnym oszczędzaniu 
energii elektrycznej. 

•	 Profesjonalny agregat nasyca wodę CO
2
 (FIZZ). 

•	 Innowacyjny system chłodzenia zapewnia 
oszczędność energii elektrycznej do 30%.

•	 Niewielkie wymiary pozwalają na umieszczenie 
urządzenia w przestrzeni podblatowej.

l/godz
Kod

produktu
Wymiary

S × G × W (mm)
Waga

kg

P
R

Z
Y

C
IS

K
I 

M
E

C
H

. CUSM2 18,5 174.400.000 • • 185x426x406 16

CUSM3 18,5 174.400.100 • • • 185x426x406 18

P
A

N
E

L
 S

T
E

R
U

J
Ą

C
Y CUSE2 18,5 174.500.000 • • 185x426x406 16

CUSE3 18,5 174.500.100 • • • 185x426x406 18

CUSE4 18,5 174.500.200 • • • 185x426x406 16

CUSE5 18,5 174.500.300 • • • • 185x426x406 19

dYsTRYbUToR 
PodbLAToWY 
COMPACT UNDER SINK

KRAN Z POKRęTŁAMI 
MEChANICZNYMI 

KOD PRODUKTU:
174.900.400

KRAN Z PRZYCISKAMI 
URUChAMIAJĄCYMI

KOD PRODUKTU:
174.900.300
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Dystrybutor WoDy  
FLAT

PORTION

CONTROL

ENERGY

SAVING
18
l/godz
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nowoczesny i niesamowicie designerski 
dystrybutor wody pitnej. Urządzenie świetnie 
sprawdza się w takich miejscach jak: biura, 
salony, urzędy, galerie i wiele innych. dzięki 
niewielkim rozmiarom oraz wysokiej jakości 
materiałom, z których zostało wykonane 
dopasowuje się do każdego wystroju wnętrz 
a przy okazji stanowi element dekoracyjny.

dYsTRYbUToR WodY  
FLAT

1
1

1
0

 m
m

190 mm

285 mm
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•	W zależności od modelu zapewnia dostęp do wody 
w temperaturze pokojowej, chłodzonej, gazowanej oraz 
gorącej. 

•	 Ryzyko rozwoju bakterii zredukowane do minimum, dzięki 
specjalnej konstrukcji wewnętrznej.

•	 Front z hartowanego szkła zapewnia trwałość oraz 
pomaga zachować czystość urządzenia. 

•	 Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: 
białym, szarym oraz czarnym. Na życzenie 
wykonujemy znakowanie urządzeń. 

•	 Dzięki podstawie może funkcjonować jako dystrybutor 
stojący, bądź przy pomocy specjalnego uchwytu 
zamontowany na ścianie. 

•	 Dostępny w wersji z przyciskami na panelu dotykowym, 
bądź z mechanicznymi przyciskami uruchamiającymi. 

l/godz
Kod

produktu

Wymiary
S × G × W

(mm)

Waga
kg

Wysokość
pod wylewką

He (mm)

P
R

Z
Y

C
IS

K
I 

M
E

C
H

A
N

IC
Z

N
E FLAT-FM2 21

174.100.100 (biały) 
174.100.200 (czarny) 
174.100.300 (szary) 

• • 290×190×1105 16 260

FLAT-FM3 23
174.100.101 (biały) 

174.100.201 (czarny) 
174.100.301 (szary)

• • • 290×190×1105 18 260

FLAT-FM4 23
174.100.102 (biały) 

174.100.202 (czarny) 
174.100.302 (szary) 

• • • 290×190×1105 16 260

P
A

N
E

L
 S

T
E

R
U

J
Ą

C
Y

 FLAT-FE2 22
174.300.100 (biały) 

174.300.200 (czarny) 
174.300.300 (szary)

• • 290×190×1105 16 260

FLAT-FE3 24
 174.300.101 (biały 

174.300.201 (czarny) 
174.300.301 (szary)

• • • 290×190×1105 19 260

FLAT-FE4 24
174.300.102 (biały) 

174.300.202 (czarny ) 
174.300.302 (szary) 

• • • 290×190×1105 16 260

FLAT-FE5 26
174.300.103 (biały) 

174.300.203 (czarny) 
174.300.303 (szary)

• • • • 290×190×1105 18 260

dYsTRYbUToR WodY  
FLAT

To innowacyjny dystrybutor wody 
z inteligentną elektroniką, telemetrią, 
z możliwością sterowania przez 
aplikację na Androida i iOS, która 
zapewnia możliwość zdalnej obsługi 
urządzenia.

Szczegóły str. 6
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AKCESORIA DODATKOWE

sZAFkA Pod dYsTRYbUToR 
WodY 
COMPACT

KOD PRODUKTU: 
174.900.902 

Idealnie dopasowana do dystrybutora wody COMPACT. Posiada wbudowany podajnik do 

kubeczków, a wewnątrz znajduje się odpowiednia ilość miejsca na akcesoria dodatkowe do 
urządzenia takie jak: butla z gazem CO

2
, pojemnik na wodę resztkową, itp.

sZAFkA nA AkCesoRiA 
FLAT BOX

KOD PRODUKTU:  
174.900.900 (biała)  
174.900.901 (czarna) 

Praktyczna szafka do przechowywania akcesoriów do dystrybutorów wody takich jak: 
butla CO2, zbiornik na wodę resztkową, czy pompę ze zbiornikiem wody, jeśli nie ma 
możliwości podłączenia urządzenia do sieci wodociągowej. Dyskretna, elegancka, 
funkcjonalna.

Bidon termiczny 
Butelka 

termiczna
 Stylowa 

karafka Retap
Butelka Retap

Reduktor 
ciśnienia 
z dwoma 

manometrami

Butla 
jednorazowa

4 kg CO
2

Filtr do wody

500 ml 
1000 ml

500 ml 
 750 ml 

1200 ml 500 ml

196.102.834 
196.102.835

144.900.122 
196.100.238 

49.110.100 149.100.050 144.900.100 196.101.616

196.102.111 
(filtr + głowica)

196.102.134 
(filtr AP2-C401SG)
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oprócz sprzedaży urządzeń, oferujemy 
także usługi ich profesjonalnego 
montażu oraz serwisu. nasi serwisanci 
to doświadczeni specjaliści, którzy 
cyklicznie poszerzają swoją wiedzę 
podczas szkoleń technicznych 
zarówno w Polsce jak i we Włoszech 
bezpośrednio u producenta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
odbiorców, proponujemy usługi sanityzacji 
urządzeń przy użyciu tylko sprawdzonych 
specjalistycznych środków. Wszystko po to, 
aby zapewnić najwyższy poziom jakości 
i bezpieczeństwa użytkowania. Dokonujemy 
cyklicznych wymian lamp UV oraz filtrów, dzięki 
czemu nasi odbiorcy mają pewność, że woda, 
którą spożywają jest zawsze czysta i świeża.

Szybko i sprawnie montujemy nasze urządzenia, 
regulujemy tak, aby działały poprawnie i jak 
najbardziej wydajnie. Do każdego zadania 
podchodzimy indywidualnie, wybierając 
z klientem najbardziej optymalne rozwiązanie.

skontaktuj się z nami  
i dowiedz się więcej: 
serwis@zdrojownia.pl

PRoFesJonALnY  
MONTAŻ ORAZ SERWIS
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Chciałbyś, aby Twoje logo, hasło przewodnie czy wybrana 
grafika znalazła się na urządzeniu?  
Z nami to możliwe!
na życzenie dokonujemy znakowania dystrybutorów zgodnie 
z wymaganiami naszych odbiorców.

AkCJA  
PERSONALIZACJA
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ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka

tel. +48 22 771 04 56
www.zdrojownia.pl


