
1. OFFICE MINI - DOZATOR MINI COMPACT 

 

Dozator compact pentru uz domestic/office, pentru filtrarea, racirea si 
carbonatarea apei de retea (apă plată rece, apă plată la temperatura camerei,  
sifon). Necesita montaj profesional. 

Ideal pentru birouri: 

- SIGUR - fara risc de contaminare (cartuse sigilate). 

- COMOD si ECOLOGIC - direct de la robinet, fara transportat de PET-uri. 

- SANATOS - apa filtrata profesional - asigură valori care se incadrează în 
parametrii chimici stabiliți prin legea 458/08.07.2002; 

- INTELIGENT - tehnologie de filtrare Carbon Activ si Ioni de Argint; finite filtrare 

0,5 microni; capacitate filtrare 7.500 lt. 

- ELEGANT SI COMPACT - potrivit pentru orice spatiu, culori standard: alb si 

negru. 

 

Se recomanda inlocuirea cartusului filtrant , incarcarea buteliei CO2 si efectuarea 

igenizarii la fiecare 12 luni. 

 

                    

 

 

 

 

 

         



2. OFFICE COMPACT MIDI – DOZATOR TIP TASNITOARE 

APA FILTRATA DIRECT DE LA RETEA – SIGUR – COMOD – SANATOS 

 

Capacitate servire apă : 25 lt /h ; 

Conectare simplă și directă la rețeaua de apă potabilă. Aparatul se livreaza 
complet cu kit instalare. 

 

- Oferă apă filtrată plată la temperatura ambientală (de retea) cu capacitate 

servire nelimitată - ideal pentru scoli, institutii,etc.; 

- Apa este filtrată cu ajutorul unui sistem inteligent si profesional de filtrare apă  

Carbon Activ  cu Ioni de Argint inainte de a fi dispensată; 

- Aparatul se livrează complet cu kit instalare ;  

- Capacitate racire apă : 25 lt /h. 

 

Nu necesită utilizarea recipientelor pentru băut;. 

Asigură COSTURI REDUSE vis-à-vis de : 

 Aprovizionare PET-uri și/sau bidoane apă 

  Achiziție PET-uri și/sau bidoane apă 

  Transport PET-uri și/sau bidoane apă 

  Depozitare PET-uri și/sau bidoane apă 

 PROTEJEAZĂ MEDIUL , prin reducerea numărului de PET-uri și  
bidoane  plastic  utilizate. 

Culoare: alb / inox . 

Opțional se poate monta robinet adițional – se coteaza separat la solicitarea 

clientului 



3. OFFICE COMPACT MAXI 

Automat  exterior independent pentru dozarea apei filtrate de rețea. 
OFFICE COMPACT MAXI prezintă avantaje multiple atât pentru angajator cât și 

pentru angajați deoarece:  

 Oferă  APĂ FILTRATĂ PROFESIONAL ,  care asigură valori care se incadrează 
în parametrii chimici stabiliți prin legea 458/08.07.2002; 

  Oferă  APĂ LA LIBER 24 h din 24 h , respectând astfel directivele 
Ordonanței de Urgență 99/2000 cu privire la obligativitatea asigurării celor 
2l apă/persoană/zi; 

•  Oferă apă filtrată în 3 sortimente  
• apă plată la temepratura de rețea 
• apă plată  rece 
• sifon rece   

 asigură COSTURI REDUSE vis-à-vis de : 

 Aprovizionare/ Achiziție / Transport / Depozitare PET-uri și/sau 
bidoane apă 

PROTEJEAZĂ MEDIUL , prin reducerea numărului de PET-uri și bidoane plastic 

utilizate. 

Caracteristici: 

• Capacitate răcire  între 100 lt și 300 lt  în funcție de necesitățile clientului 
• Temperatură apă  răcită servită și sifon între 4 și 8 grade C 
• Presiune apă rețea necesară de minim 2,5 bari 
• Consum energie 2,4 KW/h / Sursă electrică 220V/50 Hz 
• Temperatură ambientală de funcționare -25/+40 grade C 
• Dotat cu termostat reglabil, presostat siguranță apă și presostat CO2 
• Material corp căsuță din țeavă zincată, panou tip sandwich, inox alimentar 

AISI 316  
• Dotat cu butoane acționare servire apă, LED acoperiș, LED lipsa apă rețea si 

LED lipsă CO2 
• Dotat cu sistem filtrare profesional  de Micro și Ultra filtrare cu Ioni de 

Argint și Carbon Activ 


