
S  P I T J E M  V O D E  S P R E M E N I T E  S V E T.

Voda,  
ampak boljša!

aalt.siaalt.si
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BWT – FOR YOU AND PLANET BLUE

For You – Za vas. Za naše zaposlene, 
partnerje in stranke. Kajti kjerkoli se 
tehnologija BWT uporablja, lahko okusite, 
občutite in doživite razliko.

For Planet Blue – Za Modri planet. Sinonim za 
našo zavzetost, da z izdelki in tehnologijami 
trajnostno prispevamo k varovanju svetovnih 
virov našega Modrega planeta.

Zaposleni, partnerji, serviserji, inštalaterji, 
načrtovalci, arhitekti in strokovnjaki za 
higieno tvorijo svetovno strokovno mrežo 
BWT za vodo, ki vključuje že več kot 10.000 
ljudi. Skupaj sledimo cilju, da postanemo 
vodilna mednarodna skupina za tehnologijo 
vode.

BWT – Best Water Technology –  
je št. 1 na področju tehnologije vode  
v Evropi. Desetletja dolga raziskovalna in 
razvojna dela so osnova naših ekoloških 
in ekonomskih procesov in izdelkov, ki 
zagotavljajo najboljšo kakovost vode. 
Naraščajoče potrebe po čisti vodi nam 
odpirajo nove priložnosti za rast, v katerih 
kot skupina BWT vidimo priložnost za 
prihodnost.

Naš portfelj procesov in izdelkov zajema 
celoten spekter obdelave vode: za zasebna 
gospodinjstva, obrtništvo in industrijo, 
farmacijo in biotehnologijo, hotele, 
bolnišnice in občine. Z našimi procesi in 
izdelki, zagotavljamo najvišjo raven varnosti, 
higiene in zdravja pri vsakodnevnem 
ravnanju z dragocenim eliksirjem življenja, 
vodo.

Voda 
je naše poslanstvo

=

Uporaba  
lokalne vode  

iz omrežja

Lokalno dostopna 
voda iz pipe 
je ošiščena in 
oplemenitena 

v mineralizirano 
vodo z magnezijem 
najboljšega okusa.

Ohranjanje  
virov

Transport in težko 
prenašanje vode 

odpadeta.  
To prihrani vire in 

zmanjša odtis CO₂.

Prihranek  
denarja

Z opustitvijo 
plastenk in uporabo 

lokalne vode iz 
vodovodnega 
omrežja lahko 

prihranite  
tudi denar.

Zmanjšanje 
plastičnih 
odpadkov

Zaradi varčevanja 
s plastenkami se 

drastično zmanjša 
tudi količina 

plastičnih odpadkov.

NAJ VAŠE PODJETJE  
POSTANE 

„BOTTLE FREE ZONE“



4    5

Modrega planeta
Težavi, ki najbolj obremenjujeta okolje in ju povzročajo 

ljudje, sta mikroplastika v vodi in emisije CO₂.  

Za skupino BWT so ti izzivi tako naloga, kot tudi poslanstvo. 

Gre za prihodnost našega Modrega planeta. Brez plastenk 

za enkratno uporabo zmanjšamo plastične odpadke,  

ni potrebe po transportu, naš odtis CO₂ pa je minimalen. 

Koncept "območja brez plastenk" ali „Bottle Free Zone“ 

je namenjen trajnostnemu prispevku k varovanju našega 

Modrega planeta za naslednje generacije. 

Voda najboljšega okusa in najboljše kakovosti prihaja 

neposredno iz vodovodnega omrežja, avtomata za vodo ali 

namiznega vodnega filtra po zaslugi inovativne tehnologije 

BWT.  

S tem prihranite pri transportu, skladiščenju in 

odstranjevanju, oziroma vračanju plastenk ter na najboljši 

možen način uporabite lokalno vodo. Skupini BWT 

so pomembni trajnost in vrednote, kot sta družbena 

odgovornost in odgovornost do omejenih virov, da bomo 

prihodnjim generacijam zapustili boljši svet. S filozofijo 

"območja brez plastenk" smo vsak dan malo bližje svojemu 

cilju. Požirek za požirkom. 

Brez uporabe plastenk  
do 
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Z magnezijem 
     mineralizirana 
voda za 
   vec

Voda je hkrati eliksir življenja in omejen vir. Voda ni vedno 

na voljo v kakovosti, ki je dejansko potrebna. Zato smo se 

odločili, da lokalno vodo obdelamo tako, da je na voljo v 

zahtevani kakovosti in po vaših željah. Brez transportnih poti, 

brez nepotrebne proizvodnje plastike, a z veliko inovacijskega 

duha, znanja, odgovornosti in spoštovanja do našega 

najdragocenejšega blaga – vode.

regionalnosti
okusa
vitalnosti
odgovornosti
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Z magnezijem  
   obogatena voda 
   je odličnega    
     okusa

Z magnezijem mineralizirana voda BWT je idealen 

nosilec okusa in požirek za požirkom ponuja 

impresivne trenutke užitka – naravna, z mehurčki, 

ohlajena ali sobne temperature. Takšna voda odlično 

poteši žejo in je primerna tudi za pripravo kave in čaja. 

Harmoničen okus, ki vas spremlja čez dan. Poskusite.
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Tudi vi lahko prevzamete odgovornost za naše okolje in 

spremenite svoj dom v območje brez plastenk za enkratno 

uporabo. Kajti z magnezijem mineralizirana voda prihaja 

naravnost iz vodovodnega omrežja in se obdela na samem 

mestu uporabe.

Z drugimi besedami: ustekleničene vode ni več potrebno 

transportirati. Na koncu tako ustvarite manj odpadkov in 

pomembno prispevate k zmanjševanju odtisa CO₂.

Požirek  
  za požirkom  
izboljšujemo svet

Naša odgovornost

V E Č  O  N A Š I  V I Z I J I 

O D K R I J T E  N A

bwt.com



12    13

₌

Težko prenašanje
plastenk je preteklost

Boljše za vas

1 BWT AQA DRINK  

MPC500 FILTER 

PRIHRANI DO  

2.500 1-LITERSKIH

PLASTENK.

ALI STE  
VEDELI …?
V SLOVENIJI  

SE VSAK DAN  

PORABI OKOLI  

100.000  

PLASTENK VODE! 

Boljše za okolje
S kalkulatorjem CO₂ BWT ugotovite, kako lahko 
s svojim želenim sistemom vode v primerjavi s 
plastenkami za enkratno uporabo varujete okolje.

13

Izračun CO₂ odtisa
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Edinstvena
magnezijeva  
tehnologija
Filtrirni kartuši BWT Magnesium Mineralized Water in AQA drink 
Magnesium Mineralized Water sta najpomembnejša izdelka  
namiznih filtrov za vodo, točilnikov za vodo in avtomatov za 
vodo BWT. Vsi filtri serije BWT Magnesium Mineralized  Water 
v petih stopnjah filtriranja izboljšajo vašo vodo iz vodovodnega 
omrežja. Filtri BWT odstranjujejo delce in snovi, ki kvarijo vonj 
in okus, kot so klor ter težke kovine, med njimi baker, svinec 
in nikelj. Filtrirana voda je s pomočjo patentirane tehnologije 
obogatena z dragocenim mineralom magnezijem. Po senzoričnih 
testih za tople in hladne napitke so bili s to tehnologijo doseženi 
najboljši rezultati.

PATENTIRANO ZNANJE  
IN IZKUŠNJE BWT

Made in Austria
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POPOLNA  
OSEBNA PODPORA

Pri avtomatih za vodo BWT AQA drink smo mislili 
na vse, od postavitve pa vse do nemotenega 
delovanja. Za najboljši užitek ob pitju sta poleg 
tehnologije ključnega pomena predvsem higiena in 
vzdrževanje sistema.

Z AQA drink Pro 20 ne boste kupili samo naprave: 
dostavo, postavitev in zagon ter podrobna navodila 
o napravi prevzame strokovnjak servisne službe 
BWT. Poučil vas bo tudi o potrebnem vzdrževanju 
za higiensko delovanje.

Skupaj s 3.000 partnerskimi podjetji na območju 
D/A/CH in z novo aplikacijo BWT Best Water Home 
trajno zagotavljamo popolno vsestransko podporo: 
individualno, regionalno in s kratkimi odzivnimi 
časi. Vse kar morate storiti je, da pritisnete gumb in 
uživate.

TROJNA ZAŠČITA –  
NA KATERO SE LAHKO ZANESETE

V sistemu za higieno BWT se dobro premišljena 
tehnologija in izdelki povezujejo v popolnoma 
usklajene procese.

»  UF: ultrafiltracijska membrana1 zadrži 99,9999 % 
vseh bakterij in na dotoku avtomata za vodo 
odstrani delce mikroplastike do velikosti  
0,001 mm.

»  UV: UV-tehnologija, ki so jo pri BWT razvili posebej 
za ta namen, obogateno vodo na iztoku dezinficira 
na okolju prijazen način, popolnoma brez okusa in 
z močjo ultravijolične svetlobe. 

»  Servis: za predpisano vzdrževanje2 ima BWT AQA 
drink pameten program čiščenja in dezinficiranja: 
preizkušen, zelo učinkovit, s servisno kartušo in 
spreminjanjem barv, enostaven za uporabo in 
biološko razgradljiv. Aplikacija BWT Best Water 
Home vas bo pravočasno opomnila.

1 Filtri MPC, IC, TC, glejte stran 50 in 51.
2  Zakonski/normativni predpisi: TWV, LMVSG, avstrijska zbirka standardov za 

živila,  smernice za higieno naprav za točenje BMGF, DIN 6650–8

Popoln servis Popolna varnost
STROKOVNO ZNANJE BWT SISTEM ZA HIGIENO BWT

Zaupanje je dobro,
učinkovita zaščita  

pa ima tudi boljši okus.

Ultrafiltracija  
bakterij & mikroplastike

na vhodu

UV-dezinfekcija
na izpustu

Premišljen sistem:
dezinfekcija, čiščenje & 

servis

Dostava, montaža &  
zagon

Usposabljanje, navodila za  
nego, aplikacija BWT

Strokovnjaki za pitno vodo
3.000 partnerskih podjetij

GENIALEN OKUS

UF

UV

 

UŽIVAJTE – MODERNO, PRIJAZNO IN INOVATIVNO KOT NIKOLI PREJ

Izdelki AQA drink vam ne zagotavljajo samo osvežilne in z magnezijem mineralizirane vode, 
ampak so vključeni tudi v digitalne storitve BWT – za vsestransko lažje življenje. Z novo 
aplikacijo BWT Best Water Home imate vse informacije o svojih izdelkih BWT AQA drink 
vedno na voljo na mobilnih napravah, kot sta pametni telefon ali tablični računalnik. Funkcija 
opomnika za ponovni nakup filtrskih kartuš, higienskih izdelkov in sode je le ena od številnih 
funkcij, ki se nenehno dopolnjujejo.

»  PREPROST PREGLED 
NAD IZDELKI BWT

»  HITRA & STROKOVNA 
POMOČ PRI SERVISU

»  BREZPLAČEN 
OPOMNIK PREK 
ELEKTRONSKEGA 
SPOROČILA ZA 
VZDRŽEVANJE, 
MENJAVO SREDSTEV 
ALI POTROŠNIH 
DELOV

»  MOŽNOST 
NAKNADNEGA 
NAROČANJA 
POTROŠNEGA 
MATERIALA,  
NA PRIMER FILTROV

Vedno na voljo za vas -
KADARKOLI, KAKORKOLI IN 
KJERKOLI ŽELITE.

REGISTRIRANJE
predpogoj za te funkcije BWT,  
ki prihranijo čas in povečajo faktor 
dobrega počutja, je registracija 
izdelka.
Na ta način podpirate 
tudi trajnostne projekte 
BWT: #BottleFreeZone 
#SchluckfuerSchluck (Požirek za 
požirkom).

Registracija za slovenske 
uporabnike je v pripravi.  
Za vse informacije se obrnite  
na AALT d.o.o.

PRIMER: AQA DRINK PRO 20

Aplikacija  
BWT Best

Water Home

 

BW

T BEST WATER HOM
E
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Z magnezijem  
mineralizirana voda

za vsa področja  
vsakdanjega življenja.

* pri shranjevanju v hladilniku

AQA Drink Pro 20 namizni AQA Drink Pro 20 stoječi AQA Drink Pro 60 namizni AQA Drink Pro 60 stoječi

Značilnosti avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot namizna varianta

avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot stoječa varianta

avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot namizna varianta

avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot stoječa varianta

Območje uporabe  @office | @school | @gym & spa @office | @school | @gym & spa @office | @school | @gym & spa @office | @school | @gym & spa

Opcije vode CAS HCS HCA CAS HCS HCA Pro 60 Pro 60 HOT Pro 60 Pro 60 HOT

Z magnezijem  
mineralizirana voda

C - ohlajena voda

A - navadna voda – –

S - voda z mehurčki – –

M - voda z manj mehurčki – – – – – – – –

H - vroča voda – – – –

Priporočena  
filtrirna tehnologija

Magnesium Mineralized Water Protect Care ali
Magnesium Mineralized Water & Simply Care ali

Filtered Water Care

Magnesium Mineralized Water Protect Care ali
Magnesium Mineralized Water & Simply Care ali

Filtered Water Care

Sl
ik

a 
je
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Z magnezijem  
mineralizirana voda
čista & v kombinaciji
z esencami beWell.

AQA drink WB Tap 3D AQA drink WB Tap 3E AQA Sprint namizni AQA Sprint stoječi AQA essenza 30+4
vgradni

AQA essenza 30+4
postaja

Značilnosti
ročni točilnik v kombinaciji s hladilnikom 

BWT AQA drink WB 20 in filtri  
BWT Magnesium Mineralized Water

elektronski točilnik v kombinaciji s hla-
dilnikom BWT AQA drink WB 30 in filtri 

BWT Magnesium Mineralized Water 

avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot namizna varianta

avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot stoječa varianta

avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot vgradna varianta

avtomat za vodo s fiksnim 
priključkom kot stoječa varianta

Področje uporabe @restaurant & bar | @gym & spa @restaurant & bar | @gym & spa @office | @school |  
@gym & spa | @restaurant & bar

@office | @school |  
@gym & spa | @restaurant & bar

@office | @school |  
@gym & spa | @restaurant & bar

@office | @school |  
@gym & spa | @restaurant & bar

Z magnezijem 
mineralizirana voda

C - ohlajena voda

A - navadna voda – – –

S - voda z mehurčki

H - vroča voda – – – – – –

Esence beWell – – 3l bag-in-box (= 4 x) 3l bag-in-box (= 4 x) 3l bag-in-box (= 4 x) 3l bag-in-box (= 4 x)

Priporočena
filtrirna tehnologija

Magnesium Mineralized Water Protect Care ali  
Magnesium Mineralized Water Protect & Simply Care ali Filtered Water Care

Magnesium Mineralized Water Protect Care ali 
Magnesium Mineralized Water Protect & Simply Care ali Filtered Water Care

Sl
ik

a 
je

 s
im

b
ol

ič
na

Sl
ik

a 
je

 s
im

b
ol

ič
na



22    23

AQA DRINK 
PRO 20*

Gazirana voda za bolj zabavno pitje 
BWT vam ne ponuja samo popolne rešitve za preobrazbo 
lokalne vode iz vodovodnega omrežja v najboljšo z 
magnezijem mineralizirano vodo z mehurčki. Podpiramo vas 
tudi pri dobavi potrebnih jeklenk CO₂. Nove 425 g jeklenke 
BWT so primerne za vse naprave AQA drink z vodo z mehurčki 
in tudi za GROHE Blue Home by GROHE. Vsak cilinder 
proizvede do 60 litrov vode  
z mehurčki – čisto preprosto s pritiskom gumba.

In kar je najboljše: jeklenke lahko naročite neposredno prek 
aplikacije BWT Best Water Home ali prek spletne trgovine 
BWT – kot komplet za začetno opremo ali komplet za 
polnjenje v zameno za prazne jeklenke CO₂.

Prihranite si shranjevanje in odstranjevanje plastenk za 
enkratno uporabo. 

*  Pri uporabi @home ali v manjših pisarnah. Pri večji porabi vode je priporočljiva  
uporaba jeklenke CO2 ≥ 2 kg.

BWT 
CO2-Refill-
koncept

webshop

4 KOSI 
V  

KARTONU

»  DO 60 L 
VODE Z MEHURČKI

»  ZA VSE IZDELKE  
AQA DRINK

»  SISTEM MENJAVE – 
CO2-REFILL

»  OKOLJU IN VIROM  
PRIJAZNO

Kjer je potrebnega več CO₂ je treba uporabiti jeklenko CO₂ z večjo prostorni-
no. To je mogoče od 2 kg – odvisno od velikosti prostora in zahtev –  
kombinirati s sistemi AQA drink.  

Opozorila za CO2:
- Preseganje koncentracije CO2 3 vol%  

ni dovoljeno!
- Upoštevajte velikost prostora.
- Po možnosti namestite napravo  

za opozarjanje na plin.

!Vec potrebnega CO2

!
S projektom BWT “Filter Reuse“ se plastični 
odpadki še dodatno zmanjšujejo. Od zdaj 
naprej lahko vašo prazno filtrsko kartušo 
pošljete nazaj v BWT, kjer lahko uporabijo 
vsaj 95 % filtrskega vložka za izdelavo novega 
filtra. 

For You and Planet Blue. Za vas in Modri 
planet.

Pitje je zdravo
za vas in  

okolje.

BWT Filter  
Reuse projekt 

za ponovno  
uporabo filtrov

replace - regenerate -
 reu

se

return
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Cisto po mojem okusu:
navadna, ohlajena,  
z mehurčki,  
vroča, mineralizirana
Resnično preprosto je pripraviti okusno pitno vodo samo s pritiskom 
gumba, doma, v pisarni, telovadnici ali trgovini. To omogočamo z 
avtomati za vodo AQA drink, ki so priključeni na vodovodno omrežje. 
Najpomembnejša dela sta BWT sistem za higieno in tehnologija filtra 
BWT Magnesium Mineralized Water. Ta je dopolnjen z ultrafiltracijsko 
membrano, ki se nahaja na vhodu avtomata za vodo. Poleg tega 
BWT UV-tehnologija na izhodu in premišljen servisni koncept BWT 
zagotavljata najvišjo raven higienske varnosti pri pripravi sveže pitne 
vode. Ne glede na to, ali želite vodo naravno, ohlajeno, z mehurčki ali 
vročo.

BWT AQA  
DRINK PRO 20 

FILM O "MINERALIZIRANI 
VODI Z MAGNEZIJEM S 
PRITISKOM GUMBA"
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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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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 60 imajo za vsakogar 
nekaj. 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 60

AQA drink 
Pro 60 HOT

  C – hladna voda

  A – navadna voda –

  S – voda z mehurčki

  M – voda z manj mehurčki

 H – vroča voda –

Naročniška št. namizne verzije 125258685 125258686

Podomarica (brez namiznega avtomata) 125258687

Število uporabnikov

Točenje navadne vode ali  
vode z mehurčki 60 l/h

Točenje navadne vode

Točenje vroče vode –

Temperatura ohlajene vode 4 bis 12 °C

Mere (Š x V x G) namizna verzija 27,5 x 45,5 x 46 cm 27,5 x 45,5 x 46 cm

Mere (Š x V x G) stoječa verzija 27,5 x 138 x 46 cm 27,5 x 138 x 46 cm

Podomarica (Š x V x G) 27,5 x 92,5 x 46 cm 27,5 x 92,5 x 46 cm

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA,
HIGIENA IN ODLIČEN OKUS V 
NAJBOLJŠI OBLIKI 

AQA drink Pro 60 navdušuje s svojimi 
inovativnimi tehničnimi lastnostmi in 
visokokakovostnim videzom iz nerjavečega 
jekla. Ob pitju vode, ki je popolnoma higiensko 
varna, lahko vsak dan uživate zahvaljujoč 
najsodobnejšemu UV-sistemu pri iztoku vode in 
popolnoma avtomatskemu sistemu čiščenja. 

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.

AQA drink 
Pro 60 

HIGIENSKA  
VARNOST

»  KAPACITETA 60 L/H  
OHLAJENE VODE ALI  
VODE Z MEHURČKI

»  4 OPCIJE VODE: 
NAVADNA,  
OHLAJENA NAVADNA,  
Z MALO MEHURČKI,  
Z MEHURČKI ALI VROČA

»  UV-SISTEM: OPREMLJEN  
Z NAJSODOBNEJŠIM  
UVC LED REAKTORJEM ZA 
DEZINFEKCIJO NEPOSREDNO 
PRED IZTOKOM VODE 

»  NADZOR KAPACITETE FILTRA 
ZA ŠE VEČJI UŽITEK OB PITJU

»  ČIŠČENJE: AVTOMATSKO 
ČIŠČENJE Z BWT EASYCARE

Sl
ik

a 
je

 s
im

b
ol

ič
na

Sl
ik

a 
je

 s
im

b
ol

ič
na

Sl
ik

a 
je

 s
im

b
ol

ič
na

Sl
ik

a 
je

 s
im

b
ol

ič
na

KMALU  

NA VOLJO
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Pro 60 Pro 60 HOT

UV- 
TECHNOLOGIJA
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Supertekocine iz 
rastlin in
sadežev
beWell +15 ni samo popoln avtomat za vodo, ampak nov, 
edinstven sistem Lifestyle, ki z osvežilnimi, naravnimi in okusnimi 
pijačami vsak dan vnese več svežine v vaše življenje. Skrivnost 
popolnoma novih, drugačnih, osvežilnih in okusnih pijač beWell 
je v njihovi sveži pripravi z esencami rastlin in sadežev in 
najboljšo mineralizirano vodo z magnezijem. Že 100 mililitrov 
mineralizirane vode z magnezijem z esenco beWell +15 vsebuje 
dragocene minerale, vitamine in mikrohranila. To zagotavlja 
večjo vitalnost in dobro počutje.

BEWELL LIFESTYLE DRINKS
– OSVEŽUJOČE OKUSNI  

& NARAVNO TRAJNOSTNI
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4 ESENCE NIČ VEČ  

PLASTENK

1,6 L

BREZGOTOVINSKI SISTEM  
ZA PIJAČE LIFESTYLE  
Z INTUITIVNIM ZASLONOM NA DOTIK

Zahvaljujoč funkciji step-by-step lahko z avtomatom 
AQA Sprint pripravo pijač individualno prilagodite. 
Z zaslonom na dotik lahko pijačo upravljate na 
daljavo. Plačilni sistem je zasnovan tako, da ga 
lahko upravljate v brezkartičnem načinu ali prek 
pametnega telefona. 
Zaradi nove tehnologije je mogoče napravo očistiti 
v nekaj preprostih korakih. Pozabite na transport, 
težko prenašanje in odstranjevanje plastenk za 
enkratno uporabo. To zmanjšuje količino odpadkov 
in pomembno prispeva k zmanjšanju odtisa CO₂.

SISTEM ZA PIJAČE LIFESTYLE  
S KONCEPTOM MOODLIGHT

AQA essenza 30+4 s priključkom na vodovodno cev 
je sistem Lifestyle za popolnoma nove, drugačne 
in sveže okusne pijače iz naravnih sadnih esenc. 
Z ohlajeno navadno ali gazirano vodo so vse esence 
blagodejne za telo in duha. Naprava iz  4 x 1,6 litra 
esenc z mineralizirano vodo z magnezijem BWT 
proizvede 80 kozarcev napitkov po 200 ml. 
S posebno svetlobo popestri vsak prostor, 
interaktivni zaslon na dotik pa omogoča preprosto 
upravljanje. Pozabite na transport, prenašanje in 
odstranjevanje plastenk za enkratno uporabo. 
To zmanjšuje količino odpadkov in pomembno 
prispeva k zmanjšanju odtisa CO₂.

Kapaciteta pijač pri 200 ml kozarcih 

Barvni zaslon ja

Višina točenja 295 mm

Točenje ohlajene, ohlajene/CO2 114 l/h

Temperatura hladne vode > 4 °C

Mere vgradne verzije (Š x V x G) 483 x 550 x 650 mm

Mere postaje (Š x V x G) 480 x 650 x 595 mm

Mere tehnične škatle (Š x V x G) 

Naročniška št. vgradne verzije 

Naročniška št. postaje 

Kapaciteta pijač pri 200 ml kozarcih ca. 320

Barvni zaslon ja

Višina točenja 200 mm

Točenje ohlajene, ohlajene/CO2 28 l/h

Temperatura hladne vode > 5 °C

Mere vgradne verzije (Š x V x G) 275 x 480 x 395 mm

Mere postaje (Š x V x G) 580 x 1.375 x 580 mm

Mere tehnične škatle (Š x V x G) 360 x 260 x 460 mm

Naročniška št. vgradne verzije 125251704

Naročniška št. postaja 125251705

AQA 
Sprint

Z MAGNEZIJEM 
MINERALIZIRANA 

VODA

»  2 OPCIJI VODE:  
OHLAJENA ALI Z MEHURČKI

»  4 ESENCE & Z MAGNEZIJEM 
MINERALIZIRANA VODA

»  AVTOMATSKI SISTEM 
ČIŠČENJA

» BARVNI ZASLON NA DOTIK

AQA essenza 
30+4 
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»  2 OPCIJI VODE:  
OHLAJENA ALI Z MEHURČKI

»  4 ESENCE & Z MAGNEZIJEM 
MINERALIZIRANA VODA

»  AVTOMATSKI SISTEM 
ČIŠČENJA

» BARVNI ZASLON NA DOTIK
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Voda,
ampak boljša!
BWT s prilagojenimi filtrirnimi sistemi izboljša vašo vodo iz 
vodnega omrežja. Rezultat – odličen okus, maksimalna zaščita 
vaše naprave in minimalna poraba virov. To velja za ohlajeno 
vodo, vodo z mehurčki, vodo za kuhanje in pripravo jedi. 
Z različnimi kapacitetami pokriva potrebo do 8.000 litrov. 
Strokovnjak BWT vam bo z veseljem svetoval glede popolne 
rešitve za vas.

 BWT FILTRI –  
SRCE  

PLEMENITENJA VODE

FILM O  
PATENTIRANI FILTRIRNI 
TEHNOLOGIJI BWT



36    37

Naše  
tehnologije, 

vaše popolno  
doživetje okusa

Magnesium
Mineralized
Water

Magnesium
Mineralized
Water

Magnesium
Mineralized
Water

Filtered
Water Simply

M200 M400 MP200 MP400 MPC400 MPC500 TC200 IC50

Številka artikla 812591 812593 812656 812658 812595 812596 812655 812659

Z magnezijem mineralizirana 
voda1) – –

Zmanjšanje klora –

Zaščita vaše naprave pred
vodnim kamnom – – –

Ultrafiltracija za 
maksimalno higieno – –

Kapaciteta v l
1.330 5.000 600 2.100 1.710 1.600 2.500 2.250

8.000 6.000
@ 12 °dH @ 12 °dH @ 12 °dH

Kapaciteta pri hladni uporabi vroči & hladni uporabi hladni uporabi vroči & hladni 
uporabi hladni uporabi vroči & hladni 

uporabi skupni porabi skupni porabi

Višina v mm (z glavo filtra) 385 500 385 500 500 527 385 175

Premer v mm 88 130 88 130 130 147 88 60

Uporaba z
(oz. v kombinaciji z)

AQA drink Pro 20 (v kombinaciji z 
AQA drink Filtered Water Care ali 

AQA drink Simply Care)

AQA drink Pro 20 (v kombinaciji z 
 AQA drink Filtered Water Care ali  

AQA drink Simply Care) & AQA drink Pure
AQA drink Pro 20 & AQA drink Pure

AQA drink Pro 20 & AQA drink Pure pri 
predhodno zmehčani vodi / zelo mehki 

vodi

AQA drink Pro 20 & AQA drink 
Magnesium Mineralized Water ali 

AQA drink Magnesium  
Mineralized Water Protect

S  

TEHNOLOGIJO  

 UF
S  

TEHNOLOGIJO  

 UF

PROTECT PROTECT CARE CARE CARE

S  

TEHNOLOGIJO  

 UF 

1 Priporočeno pri trdoti vode od 5 °dH. Poleg tega se priporoča uporaba filtra AQA drink Filtered Water Care.
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ZA ODLIČEN OKUS

Za čisti užitek pri pitju z magnezijem mineralizirane 
vode je idealen filter Magnesium Mineralized Water. 
Razvit je posebej za hladno uporabo in omogoča 
visoko zmogljivost oziroma velik volumen.

Magnesium
Mineralized
Water

ZA ODLIČEN OKUS IN ZANESLJIVO 
ZAŠČITO PRED VODNIM KAMNOM 

Če je poleg hladne uporabe v ospredju tudi 
priprava toplih napitkov, je priporočljiv filter 
Magnesium Mineralized Water Protect, ki vodi 
zanesljivo odstrani trdoto in tako vaše naprave 
varuje pred vodnim kamnom. Dragocen mineral 
magnezij izboljša okus pitne vode.

Magnesium
Mineralized

Water PROTECT

M200 M400

Naročniška št. 812591 812593

Mineraliziranje z magnezijem 
za odličen okus*

Zmanjšanje klora

Zaščita vaše naprave pred 
vodnim kamnom –

Ultrafiltracija za visoko 
higieno –

Kapaciteta v l pri 12 °dH 1.330 5.000

Kapaciteta pri hladni uporabi

Višina v mm (z glavo filtra) 385 500

Premer v mm 88 130

MP200 MP400

Naročniška št. 812656 812658

Mineraliziranje z magnezijem  
za odličen okus*

Zmanjšanje klora

Zaščita vaše naprave pred 
vodnim kamnom

Ultrafiltracija za visoko 
higieno –

Kapaciteta v l pri 12 °dH 600 2.100

Kapaciteta pri vroči in hladni uporabi

Višina v mm (z glavo filtra) 385 500

Premer v mm 88 130

*  Priporočljiv pri trdoti vode od 5 °dH. Poleg tega se priporoča uporaba 
AQA drink Filtered Water Care.

*  Priporočen pri trdoti vode od 5 °dH. Poleg tega je priporočljiva 
uporaba AQA drink Filtered Water Care.

+  MAGNEZIJ

– TEŽKE KOVINE

– KLOR

+  MAGNEZIJ

– TEĆKE KOVINE

– KLOR

– VODNI KAMEN

NIČ VEČ  
PLASTENK

ODLIČEN  
OKUS

ZAŠČITA PRED 
VODNIM KAMNOM

NIČ VEČ  
PLASTENK

ODLIČEN  
OKUS

FILTRIRANA  
VODA
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– KLOR

–   BAKTERIJE & 
MIKROPLASTIKA

Simply 
ZA NAJBOLJŠO HIGIENO

Učinkovita ultrafiltracijska 
membrana za higiensko varnost 
zadrži do 99,9999 % bakterij 
in odstrani mikroplastiko do 
velikosti 0,001 mm. Zaradi 
kompaktne zasnove se lahko 
prek konektorjev namesti v ali 
pred napravo.

Filtered  
Water  
ZA BOLJŠI OKUS IN
HIGIENSKO VARNOST

Filter izboljša pitno vodo tako, 
da ostrani delce in snovi, ki 
kvarijo vonj in okus, na primer 
klor. Integrirana ultrafiltracijska 
membrana za higiensko varnost 
zadrži do 99,9999 % bakterij 
in odstrani mikroplastiko do 
velikosti 0,001 mm.

Posebne 
higienske 

rešitve  
filtri CARE

–  BAKTERIJE & 
MIKROPLASTIKA

S  

TEHNOLOGIJO  

 UF 

TC200

Naročniška št. 812655

Mineraliziranje z magnezijem  
za odličen okus –

Zmanjšanje klora

Zaščita vaše naprave  
pred vodnim kamnom –

Ultrafiltracija za visoko 
higieno

Kapaciteta v l 8.000

Višina v mm (z glavo filtra) 385

Premer v mm 88

IC50

Naročniška št. 812659

Mineraliziranje z magnezijem  
za odličen okus –

Zmanjšanje klora –

Zaščita vaše naprave pred 
vodnim kamnom –

Ultrafiltracija za visoko 
higieno

Kapaciteta v l 6.000

Višina v mm (z glavo filtra) 175

Premer v mm 60

FILTRIRANA  
VODA

HIGIENSKA  
VARNOST 

NIČ VEČ  
PLASTENK

FILTRIRANA  
VODA

HIGIENSKA  
VARNOST 

NIČ VEČ  
PLASTENK

S  

TEHNOLOGIJO  

 UF 

ZA ODLIČEN OKUS IN  
HIGIENSKO VARNOST

Za uporabo na higiensko občutljivih območjih je 
priporočljiv filter Magnesium Mineralized Water Protect 
Care, ki ima vgrajeno ultrafiltracijsko membrano. Ta za 
popolno higiensko varnost zadrži do 99,9999 % bakterij 
in odstrani mikroplastiko do velikosti 0,001 mm. Filter 
zanesljivo ščiti pred vodnim kamnom in v vodo sprošča 
magnezij za boljši okus. 

S  

TEHNOLOGIJO  

 UF 

Magnesium
Mineralized 
Water PROTECT 
CARE

+  MAGNEZIJ

– TEŽKE KOVINE

– KLOR

– VODNI KAMEN

–  BAKTERIJE & 
MIKROPLASTIKA

HIGIENSKA  
VARNOST 

NIČ VEČ  
PLASTENK

ODLIČEN  
OKUS

ZAŠČITA PRED 
VODNIM KAMNOM

MPC400 MPC500

Naročniška št. 812595 812596

Mineraliziranje z magnezijem za 
odličen okus

Zmanjšanje klora

Zaščita vaše naprave pred 
vodnim kamnom

Ultrafiltracija za visoko higieno

Kapaciteta v l pri 12 °dH  
pri vroči in hladni uporabi 1.600 2.250

Kapaciteta v l pri 12 °dH  
pri hladni uporabi 1.710 2.500

Višina v mm (z glavo filtra) 500 527

Premer v mm 130 147
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Od enkratne  
do veckratne uporabe
BWT na tržišče prinaša svojevrsten dizajn steklenic in karaf. Elegantna 
in privlačna izvedba je značilna za celoten program in ponuja različne 
izdelke.
 
Na estetski način od enkratne do večkratne uporabe! V skladu s 
sloganom For You and Planet Blue je BWT razvil serijo nezlomljivih, 
funkcionalnih in vsestranskih steklenic za pitje. Vse steklenice za 
večkratno uporabo so izdelane iz visokokakovostnega materiala 
tritan™ in brez BPA.

Steklena serija je razvita posebej za vsakodnevno uporabo v pisarnah 
ali doma, za sestanke ali vrhunsko namizno kulturo.

 STEKLENICE &
KARAFE BWT
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ROBUSTNA KARAFA 
IZ NATRIJEVEGA STEKLA

Elegantna steklena karafa s 360°-iztokom, ki 
popestri vsako mizo. Priložena označevalca 
AQA za navadno ali gazirano vodo.

ROČNO PIHANA
KARAFA IZ KRISTALIN STEKLA
S svojo čisto, elegantno obliko bo ta 
steklena karafa pritegnila vsakogar. 
Rožnato in belo silikonsko tesnilo 
omogočata enostavno prepoznavanje 
navadne in gazirane vode.

» ROČNO PIHANO

»  POKROV S  
360°-IZTOKOM

»  SILIKONSKO TESNILO

» NATRONSKO STEKLO

»  AQA OZNAČEVALEC

Številka artikla  825316

Prostornina  1,1 l

Številka artikla  125252403

Prostornina  vsak 300 ml 

STANDARDNA 
STEKLENA KARAFA 1,1 L

lep pokrov 
s 360°-iztokom

diskreten logotip 
na dnu

»  KAKOVOSTNO  
KRISTALNO STEKLO

» NEZLOMLJIV

» MADE IN GERMANY

BREZČASNO LEP KOZAREC

Ta visokokakovosten kozarec za vodo odlično 
dopolnjuje ponudbo steklenih karaf in popestri 
vsako mizo.

KOZAREC 
300 ml

diskreten  
logotip na dnuStekleni

program

označevalec 
vrste vode AQA 

»  KRISTALNO STEKLO

» ROČNO PIHANO

»  NIHALNI POKROV IZ 
NERJAVEČEGA JEKLA

»  SILIKONSKO TESNILO

Številka artikla  825323

Prostornina  1,2 l

STEKLENA KARAFA 
DELUXE

2 silikonski tesnili  
belo in rožnato

praktičen 
nihalni pokrov

diskreten 
logotip na dnu

6 KOSOV
V  

KOMPLETU
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STEKLENICA REFILL

S serijo Refill BWT ponuja visokokakovostne 
steklenice s silikonskim zaščitnim ovojem v 
privlačnem dizajnu. Z označevalnikom AQA 
v zapestnem paščku je steklenico mogoče 
personalizirati.

STEKLENICA ZA ŠE VEČ OKUSA

Ta moderna steklenica za večkratno 
uporabo je izdelana iz visokokakovostnega, 
nezlomljivega materiala tritan™. Vgrajeno 
cedilo zadrži sadeže in zelišča ter omogoča 
nemoten užitek ob pitju – svoji vodi na 
enotaven način dodajte več okusa.

Program 
Refill

» PROZOREN VIDEZ

» NEZLOMLJIVA

» LAHKA

STEKLENICA TRITANTM 
VKLJUČENO CEDILO REFILL 
600 ml

cedilo zadrži 
sadeže ali 
zelišča

TRITANTM

100 %
BREZ BPA

Številka artikla  modra 825343

 rožnata 825342

Prostornina  550 ml

Številka artikla modra 825325

 rožnata 825312

Prostornina  600 ml

TOPLO IN HLADNO ZA NA POT

Izdelana iz nerjavečega jekla z dvojno 
steno, ta termovka hladi in segreva več 
ur. Na dotik mehka prevleka omogoča 
udobno držanje. Deljiv navojni pokrov 
zagotavlja ergonomsko pitje.

»  NERJAVEČE JEKLO  
Z DVOJNO STENO

»  ZA TOPLE IN HLADNE PIJAČE

»  NEDRSLJIVO  
PREVLEČENO DNO

TERMOVKA REFILL 
TOPLO & HLADNO 
500 ml

deljiv navojni pokrov 
za ergonomski užitek 
pri pitju

Številka artikla  modra 825318

 rožnata 825317

Prostornina  500 ml

označevalnik  
za ime AQA

nam
e

»  DELJIV NAVOJNI  
POKROV

»  SILIKONSKI OVOJ  
ZA ZAŠČITO

»  AQA OZNAČEVALNIK  
ZA IME

STEKLENICA
REFILL 550 ml
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OTROŠKE STEKLENICE –  
ZA VEČ ZABAVE PRI PITJU VODE

Barvite otroške steklenice s privlačnim 
dizajnom imajo deljiv navojni pokrov 
za ergonomsko pitje. Izdelane so iz 
visokokakovostnega, nezlomljivega 
materiala tritanTM. S temi steklenicami pitje 
vode postane pravi užitek.

» NEZLOMLJIVA

»  ZANKA ZA  
VARNO DRŽANJE

»  ERGONOMSKO  
PITJE

OTROŠKA  
STEKLENICA REFILL 
375 ml

TRITANTM

100 %
BREZ BPA

Številka artikla  motiv morske deklice 825327

 motiv ribic 825326

Prostornina  375 ml

STEKLENICE ZA NAJMLAJŠE

Otroci se ne zaljubijo samo v pisane 
motive, ampak tudi v njim prijazen 
preklopni pokrov in nastavek za pitje. 
Brez polivanja vode – majice in puloverji 
ostanejo suhi.

Številka artikla  motiv hobotnice 825329

 motiv pingvina 825328

Prostornina  375 ml

IDEALNA STEKLENICA ZA ŠPORT
S PREKLOPNIM POKROVOM 

Z zanko, preklopnim pokrovom in 
nastavkom za pitje je ta steklenica idealen 
spremljevalec pri športu in na poti.

Številka artikla  modra 825314

 temno rožnata 825313

Prostornina  600 ml
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»  NEZLOMLJIVA

»  PREKLOPNI POKROV

»  ZANKA ZA  
VARNO DRŽANJE

OTROŠKA STEKLENICA 
ZA ŠPORT REFILL
375 ml

preklopni pokrov

TRITANTM

100 %
BREZ BPA

»  PROZOREN VIDEZ

»  NEZLOMLJIVA

»  PREKLOPNI POKROV

STEKLENICA SPORT  
TRITANTM REFILL
600 ml

preklopni pokrov

TRITANTM

100 %
BREZ BPA
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BELEŽKA BELEŽKA
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A-VODA
operated by AALT d.o.o.

Hafnerjevo naselje 125, 4220 Škofja Loka
Slovenija

 +386 5 90 20 015
 info@aalt.si

aalt.siaalt.si


