PRO-BILAR d.o.o., Keršičev hrib 23 1420 Trbovlje,
tel: 059 190 568, gsm: 041 214 447, e: probilar.doo@gmail.com

VODNI BAR CLASSIC
Vodni bari CLASSIC so najbolj enostavna in ekonomična rešitev za dobavo čiste pitne vode direktno iz
vodovoda. Sestavljeni so iz močne plastike in zelo enostavni za uporabo in čiščenje. Zaradi idealne višine
točenja, kompaktne izdelave in univerzalnega dizajna so primerni za vse prostore.
VODNI BAR STREAM CLASSIC VAM NUDI:
Hladno in vročo temperaturo vode,
ali hladno in vodo sobne temperature.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
-

Klasični dizajn
Enostavno vzdrževanje in uporaba
Rezervoar iz nerjavečega jekla
Zanesljiv in učinkovit
Možnost izklopa grelca v poletnih mesecih
Izdelan iz zelo trpežne plastike
Pipica primerna za točenje vode v plastenke
Grelec 450W, tank 2,0 L
Hladilnik 95W, tank 1,0 L
Modra, črna in bela izvedba

CLASSIC
OPIS

TIP

Cena mesečnega
najema za kos brez DDV

Cena za kos brez DDV

Vodni bar NEZHA PLUS S FILTRIRNIM SISTEMOM

vroča/ hladna

23,10 EUR

346,50 EUR

PRO-BILAR d.o.o., Keršičev hrib 23 1420 Trbovlje,
tel: 059 190 568, gsm: 041 214 447, e: probilar.doo@gmail.com

VODNI BAR NEZHA PLUS
Vodni bari NEZHA PLUS so elegantni, enostavni, ekološki in ekonomični. Sestavljeni so iz trpežnih
materialov in enostavni za uporabo in čiščenje. Zaradi idealne višine točenja, kompaktne izdelave in
univerzalnega dizajna so primerni za vse prostore.
Hladna in vroča temperatura vode.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atraktiven izgled
Elektronski thermostat
Izpopolnjen system točenja – brez dotikanja pipe
vgrajen filtrirni system omnipure (glej opis na zadnji strani)
Ravna površina za odlaganje
velika posoda za odvečno vodo – manj čiščenja
Trpežni materiali
fiksiran rezervoar iz nerjavečega jekla visoke kvalitete
avtomatska kontrola temperature vode
LED prikazovalnik zaloge vroče in hladne vode
samostoječa in namizna izvedba aparata
Enostavna montaža in vzdrževanje
Grelec in tank iz nerjavečega jekla
Enostavno čiščenje in menjava filtra
Hlajenje vode 80W, tank 3,2L
Gretje vode 250 W, tank 1,0L
Mere samostoječega aparata Š:V:G: 300*1110*440 mm

OPIS

TIP

Cena mesečnega
najema za kos brez DDV

Cena za kos brez DDV

Vodni bar NEZHA PLUS S FILTRIRNIM SISTEMOM

vroča/ hladna

28,05 EUR

396,00 EUR

PRO-BILAR d.o.o., Keršičev hrib 23 1420 Trbovlje,
tel: 059 190 568, gsm: 041 214 447, e: probilar.doo@gmail.com

VODNI BAR ELITE
Vodni bar Elite vam ponuja vrhunsko oskrbo s pitno vodo, ki je združena s prefinjenim
dizajnom. Poleg klasične ponudbe hladne in vroče vode, vam nudijo še veliko več.
Imajo veliko površino za doziranje vode in vgrajeni razdeljevalni sistem za kozarce.
Vodni bar ELITE vam nudi:
- ohlajeno ter vročo vodo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samostoječa oblika aparata
Enostavna montaža in vzdrževanje,
Filtracija zagotavlja vrhunsko kvaliteto vode,
Temperatura ohlajene vode je nastavljiva od 2°C do 11°C,
Rezervoar za vročo vodo: 2,0L,
Temperatura vroče vode do 92°C, in je primerna za pripravo instant napitkov.
Pretok vroče vode do 6 litrov na uro (30 kozarčkov)
Možnost izklopa grelca, oz. hladilnika (sobna temperatura)
Vrhunski dizajn in trdna konstrukcija aparata
»Touch-panel« kontrola, točenje brez stika z vodo
Vgrajen mobilni razdeljevalec za 100 kozarčkov
»Auto lit« površina za doziranje vode
Dimenzije namiznega aparata (š:g:v): 325:380:475mm
Dimenzije samostoječega aparata: (š:g:v): 325:380:1060mm
Poraba grelca in hladilnika max. 535 W
Zahteve električnega priklopa: 50 Hz oz. 230 V

OPIS

TIP

Cena mesečnega
najema za kos
brez DDV

Cena za kos brez
DDV

Vodni bar ELITE S FILTRIRNIM SISTEMOM

vroča/ hladna

34,65 EUR

569,25 EUR

PRO-BILAR d.o.o., Keršičev hrib 23 1420 Trbovlje,
tel: 059 190 568, gsm: 041 214 447, e: probilar.doo@gmail.com

FILTRIRNI SISTEM OMNIPURE
Vgrajen sistem filtriranja z aktivnim ogljem in mehansko filtracijo. Taka filtracija iz vode odstranjuje:
vse trdne delce (pesek, mivka, mulj),
motnost in obarvanost vode,
neprijeten vonj in okus vode,
klor, ostanke klora in organoklorove klorove spojine,
pesticide, herbicide, trihalometane,
težke kovine in azbestna vlakna
mikroorganizme, kot so virusi, bakterije, alge in paraziti
vse nepolarne snovi kot so: mineralno olje, BTEX, aromatski ogljikovodiki,
fenol, jod, brom, vodik, fluor.
Poleg naštetega vodo tudi mehča. Menjava filtra 2x letno.

OBRAZLOŽITEV NAJEMA VODNEGA BARA:

Pogodba o najemu vodnega bara se sklene za dobo, ki ni krajša kot 24 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.
Cena najema vodnega bara zajema :
- obisk serviserja podjetja Pro-bilar d.o.o. 2 -krat letno ter dezinfekcija in zamenjava filtrirnega sistema, če je to potrebno glede
na pretočene litre in specifikacijo filtrirnega sistema.
Cena najema vodnega bara ne zajema:
- poraba in dostava plastičnih kozarcev, ki stane za 100kom 0.89€+ddv,
-dostave in montaže vodnega bara.

SERVISNA SLUŽBA:

Podjetje Pro-bilar d.o.o. ima lastno servisno službo, dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

ENOSTAVNA IN HITRA MONTAŽA:

Za montažo potrebujemo dostop do električnega in vodovodnega omrežja. Voda se napelje z 6 ali 8mm plastično cevko, ki se jo
zelo enostavno napelje in skrije tudi do 30m od vira vodovoda do vodnega bara. Predviden čas montaže in dezinfekcije
vodnega bara je do 2h.

