


Dystrybutor do 
restauracji

Dystrybutor 
samoobsługowy

Dystrybutor z automa-
tycznym napełnianiem

Thoreau łączy prostotę, dostępność i ekologiczne zalety wody z kranu z czystym i 
kuszącym smakiem wody butelkowanej – gazowanej i niegazowanej. Jeśli dodamy, 
że butelki stanowiące element koncepcji są specjalnie zaprojektowane by połączyć 
prostą elegancje z funkcjonalnością, całosć zaczyna być bardzo udanym konceptem. 
Stała opłata miesięczna, pozwala skutecznie kontrolować wydatki i ułatwia podjęcie 
decyzji. Potem można serwować nieograniczoną ilość schłodzonej, czystej i smacznej 
wody. Bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna instalacja i bezpłatne wymiany filtra 
to oczywistość.

Pakiet obejmuje:

 ■ Instalację chłodzącą (200 l/h) do 
temperatury 3–5 °C

 ■ Aktywny filtr węglowy zapewniają-
cy wyszukany smak – usuwający 
przebarwienia, chlor i bakterie

 ■ Saturator
 ■ Dystrybutor z dwoma kurkami 

(woda niegazowana i gazowana)

 ■ Butelki Thoreau w wybranej wersji z 
zamknięciami w komplecie

 ■ Tacę do zmywania pozwalającą 
uzyskać optymalne wyniki zmywania

 ■ Bezpłatne wizyty technika serwiso-
wego, co najmniej trzy razy w roku

 ■ Bezpłatną wymianę filtra
 ■ Bezpłatną instalację
 ■ Szkolenie personelu

Thoreau oferuje pakiety dopasowane do indywidualnych, szczególnych 
potrzeb. Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.

Użyj swoją wodę.



Butelka z przezroczyste-
go szkła 375 i 750 ml

Butelka z mrożonego 
szkła 375 i 750 ml

Nietłukąca butelka z 
PC 750 ml

Butelka PET 
zwrotna

Thoreau oferuje dużo więcej niż tylko urządzenia do wody. Pakiet obejmuje także 
markę, która trafi Twoim gościom do serca. Thoreau, bowiem, to najwyższej jakości 
woda stołowa rozlewana na miejscu i podawana w szykownej butelce. Samo nalewanie 
przebiega bardzo szybko: napełnienie butelki 750 ml trwa tylko 11–12 s. Butelka ma 
wyjątkowy kształt, przy czym jest ceniona nie tylko za walory estetyczne, ale także 
za to, że pasuje do standardowych tac do zmywania stosowanych w branży. Ma też 
szeroką szyjkę, dzięki czemu łatwo się myje zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz!

Klient we własnym zakresie zapewnia podłączenie do wody (zawór kulkowy/kurek 
odcinający z gwintem zewnętrznym pół cala) oraz przyłącze elektryczne (gniazdo 
elektryczne 220 V).

Ile miejsca trzeba zapewnić
 ■ Instalacja chłodząca  39 x 39 x 60 cm (szer. x gł. x wys.)
 ■ Oprawa filtra/filtr  20 x 12 x 60 cm (szer. x gł. x wys.)
 ■ Butle gazowe  67 x 21 cm (wys. x Ø)
 ■ Dystrybutor z podświetloną tabliczką  61 x 22 cm (wys. x szer.)
 ■ Tacka na rozlaną wodę  42 x 22 cm (szer. x gł.)

Bąbelki „bez kaca”.



Skontaktuj się z nami już dziś, 
jeśli chcesz się dowiedzieć, w 
jaki sposób Thoreau może 
zrewolucjonizować Twoje za-
opatrzenie w wodę.
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