
Srovnání s tradičním 
výdejníkem vody

Výdejníky Waterlogic využívají té 
nejsofistikovanější technologie, která vám zaručí 
nejzdravější vodu dodávanou nejbezpečnějším 
způsobem:

Přestože je výdejník napojený na vodovodní řad 
stále ekologičtějším řešením oproti výdejníkům 
barelovým, má svoje limity, co se bezpečné 
hygieny týká:

Omezená funkce čištění může snížit 
kvalitu vody

Kombinace výdejního tlačítka a trysky 
spolu s nechráněnými povrchy zvyšují 
riziko křížové kontaminace

Neposkytují prokázanou ochranu proti 
patogenním virům a bakteriím

Omezený výběr druhů vody

Často jsou vyrobeny z nekvalitních a 
nevzhledných materiálů

Nemají certifikaci standardů 
NSF/ANSI na čištění vody

Čištění

Hygiena

Bezpečnost

Výběr

Kvalita a 
design

Certifikáty

Naše patentovaná technologie Firewall®
garantuje odstranění virů 
a bakterií až o 99,9999 %

Skrytá tryska a antimikrobiální ochrana 
BioCote® zajišťují hygienicky 
čistý povrch

Účinnost systému Firewall® proti lidské formě 
COVID-19 byla vědecky prokázána 
v nezávislých testech

Možnost výběru mezi chlazenou, perlivou, 
pokojovou, horkou a extra horkou vodou

Moderní design v kombinaci s kvalitními 
a odolnými materiály 

Certifikace dle standardů NSF/ANSI 55 A 
a P231 na čištění vody
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Testováno a certifikováno

Technologie Firewall je testována od IAPMO R&T 
na NSF/ANSI 55 Class A,  NSF P231, US EPA, 
NSF/ANSI 372 a CSA B483.1.

*certifikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo výrobku

Napište nám ještě dnes
Waterlogic CZ
www.waterlogic.cz
+420 607 008 057
info@waterlogic.cz
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Výdejníky, které vás ochrání před COVID
 Nejchytřejší technologie pro nejbezpečnější vodu.

1  Exkluzivně pro Waterlogic v kategorii komerčního využití výdejníků vody napojených na vodovodní řad. BioCote®nebyl testován na prokázanou účinnost proti SARS-CoV-2.

Vysoce výkonné filtry odstraní nežádoucí nečistoty, pachuť a zápach
Naše špičkové uhlíkové filtry odstraňují usazeniny, chlór a další znečištění. Neutralizují nepříjemnou chuť a vůni, zatímco 

zdraví prospěšné minerály, které se ve vodě přirozeně vyskytují, zůstanou beze změny.

Firewall® z vody bezpečně odstraní 99,99 % virů
  Na rozdíl od ostatních výdejníků napojených na vodovodní řad dokáže naše patentovaná technologie Firewall čistit 
     vodu skrz celou cestu výdejem a to až po výdejní trysku. Díky tomu se bakterie jako legionella, salmonella, a E.coli, 
        stejně jako viry žloutenky, COVID-19 a rotaviry nedostanou do systému, nekontaminují vaši pitnou vodu 
           a nezpůsobí různá onemocnění.

BioCote® redukuje 99,5 % mikrobů během 2 hodin
   Vestavěná antimikrobiální ochrana povrchů BioCote®, kterou Waterlogic exkluzivně používá, omezuje růst 
     bakterií a plísní v okolí výdeje a filtrů. Eliminuje tak riziko křížové kontaminace a udržuje výdejník déle čistý.1

Hands-free řešení pro bezstarostný výdej vody
   Naše hands-free řešení výdeje znamená, že není třeba dotýkat se rukama tlačítek výdejníku. Významně se 

tak snižuje riziko případné nákazy mezi uživateli. Naše nožní pedály mohou být nainstalovány k jakýmkoli  
stojanovým výdejníkům Waterlogic, i k těm, které jsou již v provozu.


