
 

  

AUTOMAT NA VODU BEZ BARELOV 

AQUA FDL – automat na vodu, chráni váš priestor, peniaze a neustále možnosti hádok pri 
dodávkach ťažkej balenej barelovej vody. Výborná kvalita a dlhá životnosť automatu na vodu vám 
zaručí výrazné zníženie réžií na veľa rokov. Získate najvyšší komfort pitného režimu pre 
zamestnancov na jednom, alebo viacerých miestach v okolí vašich kancelárií. Nízka údržba 
potrebná pre výdajník vody je prínosom ako pre vás tak aj pre užívateľov. Budete mať úžitok z 
nepretržitej zásoby čerstvej vody bez problémov spojených s dodávkou balenej vody a 
zabezpečenie pitného režimu . Z toho budete ťažiť vy, lebo budete schopný držať vaše réžie na 
nízkej úrovni a už žiadny obslužný personál. Pitný režim bez barelov je trend 21 storočia . 

Je čas zmeniť starý štýl pitného režimu a platenia prenájmov a kupovania 

barelovej vody. 

• už žiadne objednávanie barelovej vody 
• už žiadna neistota zo zmeny cien vody a prenájmov automatov na 

vodu 
• už žiadne zdvíhanie a nosenie ťažkých barelov 
• už žiadne problémy s doručovaním a distribúciou 
• už žiadna obmedzená zásoba barelovej vody vody 
• už žiadna častá fakturácia a administratíva za nákup barelov vody 
• už žiadne prázdne barely a manipulácia s nimi 
• už žiadna neadresná pracovná pozícia menič barelov 
• už žiadne regále ani priestory potrebné na skladovanie barelov 
• už žiadna doprava barelovej vody – ekológia, žiadne plasty, žiadne 

znečistenie ovzdušia dopravou 

 

Pitný režim na pracovisku bez barelov =  voda priamo z kohútika 

Prínosy automatu na vodu bez barelov: 

• pitný režim na pracovisku bez barelov vám môžeme ušetriť vaše réžie z používania 
barelového  výdajníka vody. Nie je ťažké si zrátať čo stojí v priemere 19 L. galón (cca. 3 – 6 
€.) a porovnať s cenou vo vodovode cca. 2 € (1 000 L.) 

• náklady úplne pod kontrolou. Už žiadne výkyvy v nákupných cenách, žiadne zálohy za 
prázdne barely, žiadne úhrady za prenájom regálov. 

• vylúčenie rizika minutia barelovej vody. Našim pitným režimom sa vám už nikdy nestane že 
sa minie voda. Preto že automaty na vodu sú napojené na stály prívod vody. A navyše už 
nemusíte dávať pozor či si vaši pracovníci budú naberať vodu do svojich obalov. Kapacita 
neobmedzená !!! 

• úplne odstránite riziko z nosenia plných barelov pri ich výmene. Alebo ste už doriešili 
pracovnú pozíciu „ menič galónov „? 

• zbavte sa neefektívne využívaných priestorov pre prázdne barely. Stále máte barely 
položené vedľa stojana na vodu? Našimi automatmi na vodu už nikdy viac. 

• pomáhajte životnému prostrediu, pitný režim bez barelov nepotrebuje výrobu barelových 
obalov, žiadnu opakovanú dopravu nákladnými autami, žiadna likvidácia starých barelov na 
vodu. 



 

  

• žiadne časté dodávanie faktúr za barelovú vodu a ich prácne evidovanie, zaúčtovanie a 
uhrádzanie. Maximálna úspora administratívnych úkonov. 

• žiadne opakované návštevy pracovníka spojené s výmenou prázdnych barelov za plné. 

 

Výdajníkom vody bez barelov získavate maximálne úspory na pitný režim na 

pracovisku: 

• najnovší výdajník vody so špeciálnou filtráciou vody 
• chladenú & teplú & vriacu & izbovú teplotu 
• dva roky záruky na automat na vodu 
• plne nainštalovaný a odskúšaný dávkovač vody 
• zabezpečený polročný servis a sanitácia automatu na pitnú vodu 

 


