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Dystrybutor Wody
wolnostojący +
LODÓWKA KOEL 4LN

Opis produktu
Jak działa dystrybutor wody marki KOEL?

Dzięki temu urządzeniu będziesz miał w biurze swoje własne źródło czystej i zdrowej wody, przeznaczonej do picia, gotowania, przygotowania gorących napojów. Dzięki wbudowanej lodówce masz możliwość przechowywać produkty spożywcze itp.

Stabilna obudowa pozwala ustawić urządzenie w dogodnym miejscu, tak aby wszyscy pracownicy mieli łatwy dostęp i mogli skorzystać z wody w wybranej temperaturze.
Temperatury do wyboru:
- woda zimna - 10°C
- woda gorąca - 90°C

Jego wydajność zaspokoi potrzeby każdego domu, firmy czy restauracji(wydajność ok.2,5l/min)

KOEL 4
to dystrybutor do wody w wygodnym do obsługi rozmiarze.

Zapomnij o kupowaniu wody w plastikowych butelkach!

Podstawowe funkcje:
- Dystrybucja wody - 2,5L/min
- Estetyczny, nowoczesny design

-

Miejsce do przechowywania produktów spożywczych itp. - lodówka
Automatyczne i bezdotykowe podawanie wody
Duża ilość wody w krótkim czasie
Łatwy w obsłudze
Zabezpieczenie przed dziećmi
Moc 800W
Zasilanie 220V
Kolor Biały
Wymiary: 33x36x100cm
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Cena

1 599,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KOEL4LN

Kod producenta

KOEL4LN

Producent

Koel

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Dlaczego Ultrafiltracja?
Ultrafiltracja

Proces ultrafiltracji w dużym uproszczeniu polega na usuwaniu wszelkich bakterii i wirusów z wody pitnej. Jest to świetnie rozwiązanie dla osób, które spożywają duże ilości wody. Jeżeli w kranie jest woda dobrej jakości, o niskim stopniu zanieczyszczenia to taka metoda filtracji będzie w stanie zatrzymać wszelkie bakterie i patogeny. Ultrafiltracja wody daje możliwość uzyskania w domowych warunkach kranówki wysokiej jakości.

Ultrafiltracja - jak działa ten proc

es?

Na budowę systemu ultrafiltracji składa się specjalna membrana, wkład mechaniczny, a także wkład węglowy. Tego typu systemy znajdują zastosowanie w przypadku wody wodociągowej i najczęściej mają za zadanie poprawić jakość wody kranowej. Właściwy proces działa na zasadzie odsiewu cząsteczek przy użyciu odpowiedniej membrany. Wszystko odbywa się bez udziału prądu - wykorzystywana jest różnica ciśnień. Instalacja nie potrzebuje przewodu odprowadzającego odrzucane substancje do kanalizacji, a cała woda jest uzdatniana na bieżąco i trafia prosto do
kranu użytkownika.

Niezdatna do picia woda z kranu to problem nie jednego z nas. Nie zadowala Cię smak, wygląd oraz zapach wody w Twoim domu.

System ultrafiltracyjny pomoże Ci się z tym uporać, dzięki niemu uzyskasz zdrową i czystą wodę, która spełni najwyższe wymagania.

Ultrafiltracja w Twoim domu

Uzdatniacz wody przeznaczony jest do celów spożywczych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i firmach. Zadbaj o swoich bliskich, czysta woda to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
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