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VANDENS
APARATŲ NUOMA
SU NEMOKAMU
APTARNAVIMU
ATVEŽIMAS
SUMONTAVIMAS
TESTAVIMAS
REGULIARUS APTARNAVIMAS
PERIODINĖ SANITARIZACIJA
PRIEŽIŪRA, NUKALKINIMAS,
FILTRŲ KEITIMAS
OPERATYVUS (1 d.d.)
PROBLEMŲ SPRENDIMAS
APARATO GRĄŽINIMO
LAIKOTARPIS
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KONSULTAVIMAS IR
PAPILDOMŲ PASLAUGŲ
PARINKIMAS

www.osama.lt
8-800 02922,
vending@osama.lt
UAB „Osama“, Įm. kodas 134993481,
PVM kodas LT349934811,
Energetikų g. 29, LT-52485, Kaunas

PUIKI GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
Keturių pakopų vandens ltravimo sistema:
1. Mechaninis ltras - nuosėdų ltravimas.
2. Aktyviosios anglies ltras - kenksmingoms priemaišoms bei kvapams pašalinti.
3. Vandens minkštinimo ltras.
4. Pakartotinas aktyviosios anglies (1 mikrono) ltravimas.
IceCore šaldymo technologija sumažina bakterijų vystymąsi vandenyje*.
CleanCel antibakterinė apsauga stabdo mikroorganizmų, bakterijų, erkučių bei grybelių plitimą**.
Antibakterinė išleidimo čiaupų apsauga***.
Korpusas yra padengtas sidabro danga ir suteikia natūralų dezinfekuojantį poveikį.
Nerūdijančio plieno karšto ir šalto vandens talpyklos. Vanduo nelaikomas plastike.
Automatinė vandens temperatūros kontrolė.
Papildomas UV vandens apdorojimas (pasirinktinai).
Iš aparato išgaunamas puikaus skonio, šviežias vanduo, kuris neužsistovi vandens talpose.
Periodinės aparato dezinfekavimo, nukalkinimo, ltrų keitimo paslaugos leidžia ne tik palaikyti
geriamojo vandens kokybę, bet ir aparato ilgaamžiškumą.
*Turi Winix iDRO modelis
**Turi Winix W6 ir W3 modeliai
***Turi Winix W6 modelis

PATIKIMA
Įranga serti kuota ir atitinka visus reikiamus ES kokybės standartus (sąrašas apačioje).
Magnetinis karšto vandens užrakinimas - apsaugai nuo nudegimų.
Didelis lašų surinkimo indas su drenažo galimybe.
Įrangos perkaitimo apsauga.
Aukštos kokybės ABS plastiko korpusas.
Vanduo neturi kontakto su oru, neveikiamas šviesos.
Vanduo nepasibaigia pačiu netinkamiausiu momentu dėl didesnio jo suvartojimo.
Darbuotojai nepatirs traumų keldami sunkius butelius.

TAUPU IR PRAKTIŠKA
Išvalyto vandens savikaina sumažėja iki 7-10 kartų, lyginant su vandeniu perkamu buteliuose.
Nereikalinga suvartojamo vandens likučio kontrolė, kassavaitinis vandens užsakymas, priėmimas, sandėliavimas.
Nereikalinga papildoma patalpa pilniems/tuštiems buteliams saugoti.
Fiksuotos, nuo išgerto vandens kiekio nepriklausančios mėnesinės įmokos.

DRAUGIŠKA APLINKAI
Nenaudojamas freonas (CFC).
Mažas energijos suvartojimas (~1,53 Kwh/d.), t.y. ~ 40 % mažiau nei įprastas butelinis aparatas.
Taupomas kuras transportavimui.
Nereikalinga plastikinių butelių utilizacija - neteršiama aplinka.

SOLIDU
Aparatai kompaktiški, neužima daug erdvės.
Spalvinės gamos ir modeliai pritaikomi prie įvairaus interjero.
Stilingas ir modernus dizainas papuoš biuro interjerą, suteiks įmonei solidumo įspūdį.
Aparatai tvarkingai sujungiami 6 mm skersmens žarnele.
Neturėsite problemų dėl sienų apgadinimo ar apibraižymų pastoviai nešiojant butelius.

ANSI

WINIX W6

WATERLOGIC 3
Firewall

Cleancel patentuota antibakterinė apsauga.
Apsauga nuo nusideginimo.
Apsauga nuo prietaiso perkaitimo.
Sanitarinė vandens angų apsauga.
Erdvi čiaupų anga (pritaikyta puodeliams,
buteliams, ąsotėliams).
Didelis lašų surinkimo indas su
drenažo galimybe.
Nerūdijančio plieno vandens talpos.
Mažos elektros energijos sąnaudos.

Lietimui jautrus valdymas.
UV ltravimo sistema, kuri pašalina 99,9999%
nešvarumų, teršalų bei bakterijų.
BioCote antibakterinė korpuso danga sidabru,
užtikrina dezinfekuojantį poveikį.
Matmenys: plotis 38,5 cm, gylis 36,5 cm, aukštis 114 cm.
Vandens temperatūra 87 C/5-12 C.
Vartojama galia (maks.) 800W.
Vandens našumas: šalto -10 l/1h, karšto -10 l/1h.

Matmenys: plotis 44 cm, gylis 30 cm,
aukštis 115 cm/51 cm.
Vandens temperatūra: 85 C/4 C.
Vartojama galia: (maks.) 650W.
Vandens našumas:
šalto - 18 l/1h, karšto - 8 l/1h.

Pagaminta Didžiojoje Britanijoje.

2 metų

2 metų

garantija

garantija

MISTRAL
EVOPURE

WINIX W3
Cleancel patentuota antibakterinė apsauga.
Nerūdijančio plieno vandens talpos.
Erdvi čiaupų anga (pritaikyta puodeliams,
buteliams, ąsotėliams).
Didelis lašų surinkimo indas su
drenažo galimybe.
Apsauga nuo nusideginimo.
Apsauga nuo prietaiso perkaitimo.
Mažos energijos sąnaudos.

Tiesioginė šaldymo sistema.
Plieninės šoninės sienelės su pilka,
įbrėžimams atsparia danga.
Ratukai transportavimui.
Pritaikomas kojelių aukštis.
Išbėgančio vandens rezervuaras su indikatorium apsauga nuo pratekėjimo.
Filtrų keitimo indikatorius.

Matmenys: plotis 44 cm, gylis 30 cm,
aukštis 115 cm/51 cm.
Vandens temperatūra 85 C/4 C.
Vartojama galia (maks.) 650W.
Vandens našumas:
šalto - 18 l,/1h karšto - 8 l/1h.

Matmenys: plotis 33 cm, gylis 30 cm, aukštis 105 cm.
Vandens temperatūra 89 C/5 C.
Vartojama galia (maks.) 600 W.
Vandens našumas: šalto - 60 l/1h, karšto - 20 l/1h.
Pagaminta Prancūzijoje.

2 metų

2 metų

garantija

garantija

iDRO SodaSpress
Papildoma gazuoto vandens anga.
Cleancel patentuota antibakterinė apsauga.
Erdvi čiaupų anga (pritaikyta puodeliams,
buteliams, ąsotėliams).
Didelis lašų surinkimo indas su drenažo
galimybe ir lygio matuokle.
IceCore patentuota šaldymo technologija.
Filtravimo sistema, kuri užtikrina
vandens kokybę bei tyrumą.
Matmenys: plotis 58 cm, gylis 32 cm,
aukštis 143 cm/43 cm.
Vandens temperatūra 95 C/6 C.
Vartojama galia (maks.) 600W.
Vandens našumas:
šalto-30 l/1h, karšto -10 l/1h.

ECO 2 metų
mode

garantija

