
przykładowe instalacje

napij się wody! napełnij bidon! nawodnij się! H
2
o to go! to orzeźwiająca i ekologiczna 

alternatywa dla butelek wody w plastikowych opakowaniach. dzięki nowoczesnej stylistyce, 
wąskiej i zgrabnej budowie, wyróżnia się na tle innych dystrybutorów wody, a także 

zaskakuje funkcjonalnością oraz właściwościami użytkowymi

NOWOCZESNE DYSTRYBUTORY WODY PITNEJ

tel.: +48 22 771 04 56
fax: +48 22 771 93 80

Sprzedaż

tel.: +48 604 764 999
tel.: +48 883 390 585
zdroje@zdrojownia.pl

tel.: +48 600 212 709
serwis@zdrojownia.pl

www.zdrojownia.pl infolinia: 801 000 501

dystrybutory serii H2o to go! – woda na czasie to nowa odsłona urządzeń do udo
stępniania wody pitnej. nowa stylistyka, mniejsze wymiary, wąski profil, intuicyjna 

obsługa, prosty montaż, łatwy serwis, nowoczesna obudowa, wysoka jakość wykoń
czenia i materiałów!

prosty serwis
• tylko dwie śruby na górze obudowy po

zwalają na szybki dostęp do środka urzą
dzenia.

• po otwarciu obudowa zostaje unierucho
miona, nie wymaga podtrzymywania, co 
daje możliwość wykonania czynności ser
wisowych przy użyciu obu rąk.

• jako opcja dodatkowa istnieje możliwość 
zamontowania filtra.

• prosta konstrukcja wewnętrzna pozwala 
na łatwy montaż oraz czynności serwi
sowe.

koMFort oBsłUGi
• wbudowana taca ociekowa pozwala 

na wygodne ustawienie butelki/bidonu 
w  trakcie napełniania wodą, a  jej szeroka 
konstrukcja wyłapuje wszelkie ewentualne 
rozbryzgi wody.
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DYSTRYBUTOR WODY PITNEJ
BF15, BF16 oraz BF16-Bcd
142.300.204 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF15, stalowe wykończenie, przycisk uruchamiający
142.300.201 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16, stalowe wykończenie, sensor
142.300.203 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16-Bcd, stalowe wykończenie, sensor, licznik
142.300.206 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16-Bat, stalowe wykończenie, sensor, zasilanie bateryjne 6*aa Urządzenie dwufunkcyjne wyposażone w źródełko wody z dystry

butorem do napełniania butelek. pomaga gasić pragnienie i  chroni 
środowisko przed jednorazowymi plastikowymi butelkami. 
Umożliwia spożycie wody bezpośrednio z urządzenia, a szeroka misa 
chroni podłogę przed zachlapaniem. nalewak do butelek uruchamia
ny jest za pomocą czujnika lub przycisku. nowa wąska konstrukcja 
nalewaka sprawia, że urządzenie prezentuje się bardzo nowocześnie, 
zajmuje mało miejsca i jest bardzo funkcjonalne. Urządzenie do
stępne w wykończeniu stalowym bądź na życzenie odbiorcy w wybra
nym wariancie kolorystycznym oraz z indywidualnym oznakowaniem.  
jako opcja dodatkowa, urządzenie może zostać wyposażone w licznik, 
wskazujący liczbę zaoszczędzonych jednorazowych plastikowych bu
telek 0,5 litrowych.

Źródełko wody pitnej o stalowym wykończeniu, przeznaczone wy
łącznie do użytku wewnętrznego. Idealne do szkół, urzędów, 
zakładów pracy. zapewnia dostęp do wody pitnej wszystkim 
spragnionym. Źródełko uruchamiane jest za pomocą samopo
wrotnego przycisku uruchamiającego. konstrukcja nośna wyko
nana ze stali nierdzewnej. Głęboka misa ze stali nierdzewnej jako 
jednoczęściowy element, ogranicza chlapanie i jest podłączona 
do odpływu. Urządzenie jest wyposażone w wylewkę wandalo
odporną, odporną na uszkodzenia. zawór z wbudowanym regu
latorem przepływu, zapewnia stały strumień wody. łatwo zdej
mowana osłona gwarantuje wygodny dostęp do wnętrza zdroju. 
system odpływowy eliminuje możliwość pozostawania resztek 
wody. zestaw spełnia wymagania dostępu dla osób niepełno
sprawnych (ada). posiada atest pzH oraz bezołowiową konstruk
cję potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą nsF/ansi 61. 

 – stacja wody pitnej, przycisk uruchamiający, a171-BF11
– stacja wody pitnej, sensor, licznik, a171-BF12-Bcd
 stacja wody pitnej z chłodziarką, przycisk uruchamiający, a171.8-BF11

– stacja wody pitnej, sensor, licznik, a171.8-BF12-Bcd

 - źródełko wody pitnej, przycisk uruchamiający

a171-BF

 ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ 
a171400s-Vr

poznaj nowoczesne dystrybutory wody pitnej serii H2o to go! - woda na czasie. ide
alne do biur, szkół, galerii handlowych, klubów fitness, zakładów pracy.  to sprawdzo
ny i bezpieczny sposób na zapewnienie dostępu do wody pitnej dla dzieci, klientów, 
pracowników i gości. proste w obsłudze, łatwe w utrzymaniu, zaskakujące kompakto

wymi wymiarami i piękną stylistyką. 

opcjonalny wyświetlacz wskazujący 
poziom zużycia filtra oraz liczbę 
zaoszczędzonych plastikowych opakowań 
po wodzie butelkowanej.

Automatyczne podświetlenie LED 
dostępne w wersji z wyświetlaczem.

solidna wandaloodporna obudowa 

wykonana ze stali nierdzewnej

Uruchamianie za pomocą sensora 
bądź przycisku uruchamiającego 

Możliwość wybrania kolorystyki przez 
klienta oraz zamieszczenie jego logo 

Urządzenie bezpieczne,  
ekologiczne oraz ekonomiczne

stabilna i szeroka taca ociekowa 

pozwala na bezpieczne umiejscowienie 
butelki w trakcie napełniania jej wodą. 

odpowiednio wyprofilowana obudowa 
umożliwia napełnianie butelek o różnych 
kształtach i pojemnościach.

Wbudowany sensor  

uruchamiający wypływ wody.

Pb



BF15, BF16 oraz BF16-Bcd
 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF15, stalowe wykończenie, przycisk uruchamiający
 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16, stalowe wykończenie, sensor
– dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16-Bcd, stalowe wykończenie, sensor, licznik
– dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16-Bat, stalowe wykończenie, sensor, zasilanie bateryjne 6*aa Urządzenie dwufunkcyjne wyposażone w źródełko wody z dystry-

butorem do napełniania butelek. pomaga gasić pragnienie i  chroni 
środowisko przed jednorazowymi plastikowymi butelkami. 
Umożliwia spożycie wody bezpośrednio z urządzenia, a szeroka misa 
chroni podłogę przed zachlapaniem. nalewak do butelek uruchamia-
ny jest za pomocą czujnika lub przycisku. nowa wąska konstrukcja 
nalewaka sprawia, że urządzenie prezentuje się bardzo nowocześnie, 
zajmuje mało miejsca i jest bardzo funkcjonalne. Urządzenie do-
stępne w wykończeniu stalowym bądź na życzenie odbiorcy w wybra-
nym wariancie kolorystycznym oraz z indywidualnym oznakowaniem.  
jako opcja dodatkowa, urządzenie może zostać wyposażone w licznik, 
wskazujący liczbę zaoszczędzonych jednorazowych plastikowych bu-
telek 0,5 litrowych.

Źródełko wody pitnej o stalowym wykończeniu, przeznaczone wy-
łącznie do użytku wewnętrznego. Idealne do szkół, urzędów, 
zakładów pracy. zapewnia dostęp do wody pitnej wszystkim 
spragnionym. Źródełko uruchamiane jest za pomocą samopo-
wrotnego przycisku uruchamiającego. konstrukcja nośna wyko-
nana ze stali nierdzewnej. Głęboka misa ze stali nierdzewnej jako 
jednoczęściowy element, ogranicza chlapanie i jest podłączona 
do odpływu. Urządzenie jest wyposażone w wylewkę wandalo-
odporną, odporną na uszkodzenia. zawór z wbudowanym regu-
latorem przepływu, zapewnia stały strumień wody. łatwo zdej-
mowana osłona gwarantuje wygodny dostęp do wnętrza zdroju. 
system odpływowy eliminuje możliwość pozostawania resztek 
wody. zestaw spełnia wymagania dostępu dla osób niepełno-
sprawnych (ada). posiada atest pzH oraz bezołowiową konstruk-
cję potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą nsF/ansi 61. 

142.300.304 – stacja wody pitnej, przycisk uruchamiający, a171-BF11
142.300.303 – stacja wody pitnej, sensor, licznik, a171-BF12-Bcd
142.300.305 – stacja wody pitnej z chłodziarką, przycisk uruchamiający, a171.8-BF11
142.300.306 – stacja wody pitnej, sensor, licznik, a171.8-BF12-Bcd

142.300.300 - źródełko wody pitnej, przycisk uruchamiający

STaCJa WODY PITNEJ
a171-BF

 ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ 
a171400s-Vr

poznaj nowoczesne dystrybutory wody pitnej serii H2o to go! - woda na czasie. ide-
alne do biur, szkół, galerii handlowych, klubów fitness, zakładów pracy.  to sprawdzo-
ny i bezpieczny sposób na zapewnienie dostępu do wody pitnej dla dzieci, klientów, 
pracowników i gości. proste w obsłudze, łatwe w utrzymaniu, zaskakujące kompakto-

wymi wymiarami i piękną stylistyką. 

opcjonalny wyświetlacz wskazujący 
poziom zużycia filtra oraz liczbę 
zaoszczędzonych plastikowych opakowań 
po wodzie butelkowanej.

Automatyczne podświetlenie LED 
dostępne w wersji z wyświetlaczem.

solidna 
wykonana ze stali nierdzewnej

Uruchamianie za pomocą sensora 
bądź przycisku uruchamiającego 

Możliwość przez 
klienta oraz zamieszczenie jego logo 

Urządzenie bezpieczne,  
ekologiczne oraz ekonomiczne

stabilna i szeroka
pozwala na bezpieczne umiejscowienie 
butelki w trakcie napełniania jej wodą. 

odpowiednio wyprofilowana obudowa 
umożliwia napełnianie butelek o różnych 
kształtach i pojemnościach.

uruchamiający wypływ wody.
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BF15, BF16 oraz BF16-Bcd
 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF15, stalowe wykończenie, przycisk uruchamiający
 – dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16, stalowe wykończenie, sensor
– dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16-Bcd, stalowe wykończenie, sensor, licznik
– dystrybutor wody pitnej ścienny, BF16-Bat, stalowe wykończenie, sensor, zasilanie bateryjne 6*aa Urządzenie dwufunkcyjne wyposażone w źródełko wody z dystry

butorem do napełniania butelek. pomaga gasić pragnienie i  chroni 
środowisko przed jednorazowymi plastikowymi butelkami. 
Umożliwia spożycie wody bezpośrednio z urządzenia, a szeroka misa 
chroni podłogę przed zachlapaniem. nalewak do butelek uruchamia
ny jest za pomocą czujnika lub przycisku. nowa wąska konstrukcja 
nalewaka sprawia, że urządzenie prezentuje się bardzo nowocześnie, 
zajmuje mało miejsca i jest bardzo funkcjonalne. Urządzenie do
stępne w wykończeniu stalowym bądź na życzenie odbiorcy w wybra
nym wariancie kolorystycznym oraz z indywidualnym oznakowaniem.  
jako opcja dodatkowa, urządzenie może zostać wyposażone w licznik, 
wskazujący liczbę zaoszczędzonych jednorazowych plastikowych bu
telek 0,5 litrowych.

Źródełko wody pitnej o stalowym wykończeniu, przeznaczone wy
łącznie do użytku wewnętrznego. Idealne do szkół, urzędów, 
zakładów pracy. zapewnia dostęp do wody pitnej wszystkim 
spragnionym. Źródełko uruchamiane jest za pomocą samopo
wrotnego przycisku uruchamiającego. konstrukcja nośna wyko
nana ze stali nierdzewnej. Głęboka misa ze stali nierdzewnej jako 
jednoczęściowy element, ogranicza chlapanie i jest podłączona 
do odpływu. Urządzenie jest wyposażone w wylewkę wandalo
odporną, odporną na uszkodzenia. zawór z wbudowanym regu
latorem przepływu, zapewnia stały strumień wody. łatwo zdej
mowana osłona gwarantuje wygodny dostęp do wnętrza zdroju. 
system odpływowy eliminuje możliwość pozostawania resztek 
wody. zestaw spełnia wymagania dostępu dla osób niepełno
sprawnych (ada). posiada atest pzH oraz bezołowiową konstruk
cję potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą nsF/ansi 61. 

 – stacja wody pitnej, przycisk uruchamiający, a171-BF11
– stacja wody pitnej, sensor, licznik, a171-BF12-Bcd
 stacja wody pitnej z chłodziarką, przycisk uruchamiający, a171.8-BF11

– stacja wody pitnej, sensor, licznik, a171.8-BF12-Bcd

 - źródełko wody pitnej, przycisk uruchamiający

a171-BF

 ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ 
a171400s-Vr

poznaj nowoczesne dystrybutory wody pitnej serii H2o to go! - woda na czasie. ide
alne do biur, szkół, galerii handlowych, klubów fitness, zakładów pracy.  to sprawdzo
ny i bezpieczny sposób na zapewnienie dostępu do wody pitnej dla dzieci, klientów, 
pracowników i gości. proste w obsłudze, łatwe w utrzymaniu, zaskakujące kompakto

wymi wymiarami i piękną stylistyką. 

opcjonalny wyświetlacz wskazujący 
poziom zużycia filtra oraz liczbę 
zaoszczędzonych plastikowych opakowań 
po wodzie butelkowanej.

Automatyczne podświetlenie LED 
dostępne w wersji z wyświetlaczem.

solidna 
wykonana ze stali nierdzewnej

Uruchamianie za pomocą sensora 
bądź przycisku uruchamiającego 

Możliwość przez 
klienta oraz zamieszczenie jego logo 

Urządzenie bezpieczne,  
ekologiczne oraz ekonomiczne

stabilna i szeroka
pozwala na bezpieczne umiejscowienie 
butelki w trakcie napełniania jej wodą. 

odpowiednio wyprofilowana obudowa 
umożliwia napełnianie butelek o różnych 
kształtach i pojemnościach.

uruchamiający wypływ wody.



przykładowe instalacje

napij się wody! napełnij bidon! nawodnij się! H o ! to orzeźwiająca i ekologiczna 
alternatywa dla butelek wody w plastikowych opakowaniach. dzięki nowoczesnej stylistyce, 

wąskiej i zgrabnej budowie, wyróżnia się na tle innych dystrybutorów wody, a także 
zaskakuje funkcjonalnością oraz właściwościami użytkowymi

tel.: +48 22 771 04 56
fax: +48 22 771 93 80

Sprzedaż

tel.: +48 604 764 999
tel.: +48 883 390 585
zdroje@zdrojownia.pl

tel.: +48 600 212 709
serwis@zdrojownia.pl

www.zdrojownia.pl infolinia: 801 000 501

dystrybutory serii H2o to go! – woda na czasie to nowa odsłona urządzeń do udo-
stępniania wody pitnej. nowa stylistyka, mniejsze wymiary, wąski profil, intuicyjna 

obsługa, prosty montaż, łatwy serwis, nowoczesna obudowa, wysoka jakość wykoń-
czenia i materiałów!

prosty serwis
• tylko dwie śruby na górze obudowy po-

zwalają na szybki dostęp do środka urzą-
dzenia.

• po otwarciu obudowa zostaje unierucho-
miona, nie wymaga podtrzymywania, co 
daje możliwość wykonania czynności ser-
wisowych przy użyciu obu rąk.

• jako opcja dodatkowa istnieje możliwość 
zamontowania filtra.

• prosta konstrukcja wewnętrzna pozwala 
na łatwy montaż oraz czynności serwi-
sowe.

koMFort oBsłUGi
• wbudowana taca ociekowa pozwala 

na wygodne ustawienie butelki/bidonu 
w  trakcie napełniania wodą, a  jej szeroka 
konstrukcja wyłapuje wszelkie ewentualne 
rozbryzgi wody.

12,4 cm

12,8 cm
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przykładowe instalacje

napij się wody! napełnij bidon! nawodnij się! H o ! to orzeźwiająca i ekologiczna 
alternatywa dla butelek wody w plastikowych opakowaniach. dzięki nowoczesnej stylistyce, 

wąskiej i zgrabnej budowie, wyróżnia się na tle innych dystrybutorów wody, a także 
zaskakuje funkcjonalnością oraz właściwościami użytkowymi

ul. Marecka 66a

05-220 Zielonka

tel.: +48 22 771 04 56
fax: +48 22 771 93 80

Sprzedaż

tel.: +48 604 764 999
tel.: +48 883 390 585
zdroje@zdrojownia.pl

Serwis

tel.: +48 600 212 709
serwis@zdrojownia.pl

www.zdrojownia.pl infolinia: 801 000 501

dystrybutory serii H2o to go! – woda na czasie to nowa odsłona urządzeń do udo
stępniania wody pitnej. nowa stylistyka, mniejsze wymiary, wąski profil, intuicyjna 

obsługa, prosty montaż, łatwy serwis, nowoczesna obudowa, wysoka jakość wykoń
czenia i materiałów!

prosty serwis
• tylko dwie śruby na górze obudowy po

zwalają na szybki dostęp do środka urzą
dzenia.

• po otwarciu obudowa zostaje unierucho
miona, nie wymaga podtrzymywania, co 
daje możliwość wykonania czynności ser
wisowych przy użyciu obu rąk.

• jako opcja dodatkowa istnieje możliwość 
zamontowania filtra.

• prosta konstrukcja wewnętrzna pozwala 
na łatwy montaż oraz czynności serwi
sowe.

koMFort oBsłUGi
• wbudowana taca ociekowa pozwala 

na wygodne ustawienie butelki/bidonu 
w  trakcie napełniania wodą, a  jej szeroka 
konstrukcja wyłapuje wszelkie ewentualne 
rozbryzgi wody.

woda
w domu
i w biurze

®
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