
Příslušenství
Inovativní řada pro řešení pitného režimu



I‘m eco-
friendly

Recyklovatelné kelímky
Nabízíme řadu kelímků určenou primárně na 
studenou vodu.

Všechny kelímky se vejdou do držáků na kelímky dodávané
společností Waterlogic.

Jednoduchý plastový kelímek
Pevný a zároveň jednoduchý,
100% recyklovatelný kelímek.

Papírový kelímek
Snižte spotřebu plastu a 
používejte recyklovatelný, 
přirozeně kompostovatelný 
papírový kelímek.

Chcete-li objednat, zavolejte na +420 607 008 057 
nebo e-mailem objednavky@waterlogic.cz.

Velikost: 7 oz / 200 ml

Materiál: papír

Množství: 3000 ks 

Použití: studená voda

Zpracování: 
recyklovatelný, 
kompostovatelný

Koš na kelímky
Zajistěte, aby vaše kelímky byly řádně a 

ekologicky zlikvidovány.
Tříděním kelímků můžete snížit svůj dopad na životní prostředí a 

podporujete vaše vlastní environmentální cíle. 

Naše koše Becca pojmou až 500 kelímků najednou, pomáhají také 
omezovat nepořádek na pracovišti.

 Recycle

Velikost: 7 oz / 200 ml

Materiál: polypropylen

Množství: 3000 ks 

Použití: studená voda

Zpracování: 
recyklovatelný
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Chcete-li objednat, zavolejte na +420 607 008 057 
nebo e-mailem objednavky@waterlogic.cz.

Mineralizační patrona
Pokud potřebujete zajistit ochranný nápoj pro 
svoje zaměstnance, můžeme Vám nabídnout 
jednoduchou variantu domineralizace vody z 
našeho výdejníku Waterlogic.

Dle testů výrobce mineralizační patrona zvyšuje v pitné vodě obsah 
hořčíku a vápníků a společně s již obsaženými minerálními látkami 
v pitné vodě zvyšuje mineralizaci pro zajištění ochranného nápoje 
pro pracovní třídu I až IIIA. Uvolňování minerálů není rovnoměrné a 
záleží na proměnných, jako je spotřeba vody z přístroje, teplota vody a 
frekvence používání.
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BPA-free 
sportovní 
lahve
Naše opakovaně použitelné 
plastové lahve jsou bez 
BPA, takže z nich můžete 
bezpečně pít a zůstat tak     
v klidu.

Pokud hledáte náhradu za jednorázové 
plastové obaly na pracovišti, tyto lahve jsou 
nákladově efektivním řešením. Lahve lze 
za poplatek opatřit logem vaší společnosti, 
a i plochou pro dopsání jména finálního 
spotřebitele. Lahve jsou lehké, odolné vůči 
nárazům a lze je mýt v myčce na 60° C. 
Mohou sloužit nejen v práci, ale i například 
pro sportování. Lahev je vyrobena ze 
speciálního meteriálu.

Personifikované 
sportovní nerez lahve
Nabídka personifikace možná 
při větším odběru.

Tritan™ 
Tritan je speciální trvanlivý a 
bezpečný plast bez BPA.

Objem: 480 ml

Materiál: Potravinářská 
nerezová ocel

Množství: Jednotlivě nebo v 
balení po 8 kusech

Typ: Teplé a studené nápoje

Funkce: 
Izolace dvojitou stěnou

Objem: 500 ml, 750 ml, 1000 ml

Materiál: Tritan bez obsahu BPA

Množství: Balení po 10 kusech

Typ: Studené nápoje

Uzávěr: šroubovací nebo flip top

Funkce: 
Bez BPA 
Ergonomický design 
Možno mýt v myčce 
Na více použití

I‘m eco-
friendly

Nerezová lahev - 
opakovaně 
použitelné lahve.
Snižte svou závislost na jednorázových 
obalech a postarejte se o blaho svých 
zaměstnanců i planety s naším odolným 
produktem z nerezové oceli.

Poskytnutí nerezových lahví vašim pracovníkům pro opakované 
použití je nákladově efektivní a ekologické řešení, které podporuje 
dobrou hydrataci a dlouhodobě vám šetří peníze. Lahev má dvojitou 
stěnu a díky tomu udrží nejen studený nápoj opravdu studeným, ale i 
horký horkým dostatečně dlouho.

Chcete-li objednat, zavolejte na +420 607 008 057 
nebo e-mailem objednavky@waterlogic.cz.
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Příslušenství
Využijte možností našeho příslušenství 
pro ještě vyšší přidanou hodnotu 
výdejníku.

Rozměry:  600 x 900mm

Kapacita: 500 kelímků

Množství: Jednotlivě

Odkapové misky
Ztratili jste odkapovou misku 
nebo stávající nevypadá nejlépe? 
Nabízíme vám výměnu nebo 
doplnění za novou, hygienicky 
chráněnou antimikrobiální 
ochranou, která bude vypadat 
skvěle a díky ní opět bude celý 
přístroj vypadat jako nový.

Materiál: BioCote®  
antimikrobiální ochrana

Držák kelímků
Praktické a snadné upevnění, 
ideální řešení pro skladování a 
dávkování kelímků. Vhodné pro 
kelímky 7 oz.

Objem: 7oz

Koš Becca
Pomáhá třídit kelímky a správně 
je recyklovat, udrží pořádek na 
pracoviští.

Chcete-li objednat, zavolejte na +420 607 008 057 
nebo e-mailem objednavky@waterlogic.cz.

Množství: Jednotlivě

Typ: Sedimentační, kalový

Funkce: odfiltrování pevných částic 
od 20 mikronů (nebo případně dle 
propustnosti vnitřní vložky)

Sedimentační filtr
Používa se jako předfiltr 
před přístroj Waterlogic, aby 
ochránil vnitřní filtry před 
zvýšeným množstvím nečistot. 
Vhodné použít u zákazníků se 
zvýšeným množstvím nečistot 
ve vodovodním řádu, pískem, 
rzí, kalem a dalšími pevnými 
částicemi, které nechcete mít ve 
finální sklenici vody.

Množství: Jednotlivě

Typ: Sedimentační, kalový

Funkce: odfiltrování pevných částic 
od 20 mikronů (nebo případně dle 
propustnosti vnitřní vložky)

Sedimentační vložka
Slouží jako filtrační medium pro 
sedimentační filtr. Zachytne 
hrubé částice od velikosti 20 
mikronů a ochrání tak jemné 
filtry v přístroji. Vložky předfiltru 
si můžete objednat a měnit 
sami, nebo za poplatek budou 
pravidelně vyměněny v rámci 
půlroční sanitace.

Množství: Jednotlivě

Typ: Aqua stop

Funkce: uzavření přívodu vody              
v případě vyššího průtoku

Aquastop ventil 
Ventil se umisťuje na 
uzavíratelné ukončení 
vodovodního řádu a zajišťuje 
ochranu před vytopením 
zákazníka.

Množství: Jednotlivě

Typ: resetovač

Funkce: znovu obnovení funkce 
Aquatop ventilu po jeho zastavení

Aquastop reset 
Slouží jako automatický 
resetovač při zablokování 
Aquastop ventilu. 
Doporučujeme klientům v 
odlehlejších lokalitách, aby 
vlastními silami dokázali přístroj 
opět zprovoznit.
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Dezinfekce
Pravidelně dezinfikujte a čistěte vnější povrchy vašich 
výdejníků vody, udržujte váš stroj bez choroboplodných 
zárodků, virů a bakterií a v čistém stavu.

Aby byl zajištěn nejkvalitnější pitný režim, obsahuje váš výdejník Waterlogic vynikající 
filtraci, čištění a antimikrobiální technologie, včetně Firewall® a BioCote® na většině 
modelech. Jako další linii obrany naši servisní technici během roku sanitují váš 
výdejník v půlročních intervalech, ale i přes všechny tyto inovace a kvalitní služby 
se mohou šířit bakterie z nachlazení nebo nemocí, a to kvůli kontaktu nakažených 
osob s přístrojem. Proto doporučujeme naši speciální dezinfekci, která je určena 
pro čištění přístrojů na výdej pitné vody a to bez poškození vnějších povrchů nebo 
BioCote® vrstvy na povrchu přístroje. Antimikrobiální ochranu používejte pravidelně 
jako součást vašeho procesu čištění, který pomůže eliminovat přenos nemocí na 
pracovišti.

Chcete-li objednat, zavolejte na +420 607 008 057 
nebo e-mailem objednavky@waterlogic.cz.

Dezinfekční sprej
Silný, ale jemný a trvanlivý dezinfekční 
prostředek, který pracuje po dobu 
24 hodin po aplikaci. Je ekologicky 
bezpečný, nehořlavý a obsahuje 
Biotrol. Byotrol ničí bakterie a 
mikroby, je účinným řešením pro 
likvidaci bakterií, hub a virů včetně 
H1N1 a MRSA. Je také skvělý pro jiné 
povrchy, jako jsou stoly a kuchyňské 
pracovní desky.

Objem: 150 ml

Účinná látka: Byotrol

Množství: jednotlivě nebo po 6 ks

Ničí 99.99%
bakterií a virů, a chrání 
povrchy po dobu              
24 hodin

Snadno použitelný 
sprej

Není třeba otírat

Nechte zaschnout

Používejte každý 
den
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Hands-free hydratace, 
čistota a bezpečnost pro 
vaše pracoviště
Ať už byste chtěli pořídit výdejník s ovládáním pedálem, 
nebo vylepšit váš stávající přístroj, můžeme vám pomoci.

Pro vaše pracoviště poskytujeme vodu v bezkonkurenční čistotě a hygieně, v době, 
kdy to nejvíce potřebujete. Naše hands-free řešení umožňují bezdotykový přístup k 
čisté, skvěle chutnající vodě, která zaručí bezpečnou hydrataci.

Chcete-li objednat, zavolejte na +420 607 008 057 
nebo e-mailem objednavky@waterlogic.cz.

1312



Better thinking, better water, better 
for you, better for the planet.

Ve Waterlogicu vše začíná tím, jak o vodě přemýšlíme.
Za každou kapkou Waterlogic vody jsou roky znalostí, 
inovací a zkušeností s cílem dodávat čistou vodu s 
výbornou chutí, a to celé udržitelným způsobem.

A protože navrhujeme, vyrábíme, distribuujeme, 
instalujeme a opravujeme naše vlastní výdejníky, vy si 
můžete vychutnat bezkonkurenční kvalitu produktů 
včetně řady spotřebního materiálu a příslušenství.

Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více  
o Waterlogicu a zjistěte, které řešení je pro vás to pravé.

Chcete-li objednat, zavolejte na 
+420 607 008 057
nebo e-mailem
objednavky@waterlogic.cz.
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