
88 CZE

220.0 Kg1/820 l/h

215 x 650 
x 265217.0 Kg1/820 l/h

Výrobníky sodové vody SODA ELEGANCE TOWER a SODA 
ELEGANCE jsou profesionální zařízení určená k výrobě chlazené 
perlivé a neperlivé vody mísením pitné vody a CO2.
Moderní design vyzdvihuje tyto modely mezi luxusní zařízení, 
patřící do moderní kanceláře i domácnosti.
18-20 lit. kvalitně vychlazené perlivé vody během jedné hodiny 
plně uspokojí jakoukoli kancelář či domácnost.
Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstupní 
energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost.
Model SODA ELEGANCE TOWER má ve spodní části zařízení scho-
vanou veškerou potřebnou technologii (prostor pro lahev CO2, 
redukční ventil CO2, a vodní fi ltr).
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Výrobníky sodové vody SODA ELEGANCE TOWER a SODA ELEGAN-
CE jsou vyrobeny z vysoce kvalitní leštěné nerez oceli.
Výdejní panel je vybaven elektromagnetickými spínači, díky kte-
rým je řízeno dávkování sodové a chlazené vody.
Odkapní nerez miska s vysouvací spodní částí zajistí hygienický 
komfort zařízení.
Použité  materiály splňují  nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku perlivé vody.

Výrobník sodové vody SODA PYGMY je 
profesionální zařízení určené k výrobě 
chlazené perlivé vody mísením pitné 
vody a CO2..

Praktické zařízení lze použít v kanceláři, 
výrobním provozu i domácnosti. 

18-20 litrů kvalitně vychlazené perli-
vé vody během jedné hodiny.

Moderní kompresorová chladicí jednotka Lindr využívá vstup-
ní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální 
energetickou náročnost.
Chladicí technologie Lindr je o 45 % výkonnější než její elektrický 
příkon.
Výrobník sodové vody SODA PYGMY je vyroben z vysoce kvalitní 
oceli.
Snadné stáčení vychlazené a sodové vody zajistí kvalitní výčepní 
kohouty.
Odkapní nerezová miska zajistí hygienický komfort zařízení.
Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem 
a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto výrobníku perlivé vody.

Výrobník sodové vody

SODA PYGMY

Výrobníky sodové vody

SODA ELEGANCE  a ELEGANCE TOWER

215 x 1365 
x 26525.0 Kg

180 x 420 
x 300

NEREZOVÉ KOHOUTY


