
KOMPAKTEN, ZMOGLJIV IN  
VSESTRANSKO UPORABEN  
Z UV-TEHNOLOGIJO

Kompakten, zmogljiv in vsestransko uporaben 
avtomat se lahko univerzalno uporablja povsod 
tam, kjer je poraba vode povprečno visoka. 
S popolnim servisom in sistemom za higieno 
BWT so zagotovljeni najvišji higienski standardi 
in predvsem z magnezijem mineralizirana voda 
odličnega okusa: navadna, ohlajena, z mehurčki 
ali vroča. AQA drink Pro 20 je na voljo v namizni ali 
stoječi verziji (z vgrajeno podomarico) in je na voljo 
za nakup ali najem.

FILTRIRNA TEHNOLOGIJA  
ZA MINERALIZIRANO VODO  
Z MAGNEZIJEM

Ustrezna kartuša BWT AQA drink s patentirano 
magnezijevo tehnologijo BWT vodo iz pipe 
spremeni v čisti užitek ob pitju. Priporočljivi so filtri 
z integrirano ultrafiltracijsko membrano, ki zadrži 
99,9999 % bakterij in odstrani mikroplastiko do 
velikosti 0,001 mm.

»  NA CEV ZA VODO 
PRIKLJUČEN NAMIZNI ALI 
STOJEČI AVTOMAT

»  POPOLN SERVIS BWT 

»  TROJNA ZAŠČITA  
S SISTEMOM ZA HIGIENO 
BWT

» PREPROSTO UPRAVLJANJE

»  3 OPCIJE VODE ZA  
INDIVIDUALEN UŽITEK  
PRI PITJU 

»  VGRAJEN PODAJALNIK  
KOZARCEV

» NAKUP ALI NAJEM

AQA drink 
Pro 20 

UV- 
TEHNOLOGIJA

PODAJALNIK  
KOZARCEV

HIGIENSKA  
VARNOST 

Za vse okuse in situacije 
ustrezen avtomat.

Ni pomembno, ali ste ljubitelj 
navadne, ohlajene, gazirane ali 
vroče vode. Ne glede na to, 
ali imate na voljo več ali manj 
prostora. Različne verzije AQA 
drink Pro 20 imajo rešitev za 
vsakogar. Kjer je potreba po vodi 
večja, na primer v menzah ali 
sejnih dvoranah, lahko dva ali več 
avtomatov postavimo enega poleg 
drugega, da pokrijejo potrebe in 
zagotavljajo maksimalno varnost 
oskrbe.

AQA drink 
Pro 20 CAS

AQA drink 
Pro 20 HCS

AQA drink 
Pro 20 HCA

  C – hladna voda

  A – navadna voda –

  S – voda z mehurčki –

 H – vroča voda –

Naročniška št. namizna verzija 826024 826032 826030

Naročniška št. stoječa verzija 826025 826033 826031

Število uporabnikov ca. 20

Točenje ohlajene vode ali 
vode z mehurčki 20 l/h

Točenje navadne vode >120 l/h

Točenje vroče vode – 9 l/h

Temperatura ohlajene vode 4 do 12 °C

Temperatura vroče vode – 90 bis 95 °C

Mere  (Š x V x G) 23 x 39 x 36 cm

Podomarica (Š x V x G) 23 x 80 x 36 cm

CAS HCA HCS
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