
Individualita nekončí v chaose. Urobte zmenu. Nosiť ťažké prepravky alebo galóny? Baktérie, vírusy, 
Legionella? Už nikdy! Dávkovač vody WPD je napojený priamo na vodovodné potrubie a dáva Vám 
jednoduchým dotykom presne toľko vody, koľko chcete. Vodu nikdy neminiete ani ju nemusíte 
dopĺňať, objednávať alebo nosiť. Tichú alebo perlivú, chladenú alebo horúcu. Pre každú chuť a vždy 
hygienicky čistú. Nákladovo efektívne riešenie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.
www.karcher.sk

KEĎ ROBIA DVAJA TO ISTÉ, 
NIE JE TO TO ISTÉ
Vy rozhodnite, čo je lepšie
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Voda, ktorá chutí
Pre akúkoľvek spotrebu vody, ľubovoľný počet zamestnancov a každú chuť vhodné zariadenie. Nové konfigurovateľné dávkovače 
vody WPD sú jedinečné. Na výber sú tri rôzne triedy strojov s rôznymi chladiacimi výkonmi: WPD 100, WPD 200 a WPD 600. Kon-
figurovať je možné elek tro  nický balíček Basic alebo Advanced, vybavenie produktu ako aj príslušenstvo.

Druhy vody:

nechladená

chladená

chladená s CO2 (Medium)

chladená s CO2 (Classic)

horúca

extra horúca

3 triedy chladenia:

WPD 100: < 50 osôb

WPD 200: < 100 osôb

WPD 600: > 100 osôb Servisné balíky:

Inspect

Maintain 

Full-Service

Individuálny dizajn čelného panela

V predaji v rôznych farbách

Verzia:

Stolové zariadenie

Zariadenie s podstavcom

Hygienické čistenie:

chemické 

tepelné

UV lampa:

UV-Protect

CO2 fľaša:

425 g, 6 kg, 10 kg fľaša

Filtre:

Filter Active-Pure

Filter Hy-Protect

Filter Hy-Pure 

(Kombinovaný filter)

Elektronické balíky:

Basic

Advanced

Model Verzia Filtrácia Typ vody Hygienizácia Obj. číslo Cena/mesiac**

WPD 100 Stolová Aktívne uhlie Chemická 0.300-174.0 75,90 €

WPD 100 Stojanová Aktívne uhlie Chemická 0.300-184.0 84,90 €

WPD 200 Stojanová Aktívne uhlie + ultrafiltrácia Tepelná, patentovaná Kärcher 0.300-173.0 159,90 €

Väčší pôžitok za menej peňazí
Oveľa nižšie celkové náklady v porovnaní s inými systémami sú presvedčivým ekonomickým faktorom. Oproti fľašiam a galónom 
stojí liter vody z WPD asi iba štvrtinu* a teda je štvornásobne výhodnejší. Pri 50 zamestnancoch je to iba 0,12 € za jeden liter 
(fľaše: 0,96 €; galóny: 0,80 €). Pri 100 zamestnancoch taktiež 0,12 €/l (fľaše: 0,95 €; galóny: 0,78 €). Čím viac osôb využíva WPD, 
tým je voda výhodnejšia. Pri WPD je to v priemere cca. 4 € na jedného zamestnanca za mesiac.

Pečiatka predajcu

Vybrané modely (ostatné konfigurácie a ceny na vyžiadanie)

Akcia platí od 1.1. - 31.12.2018.

*Skúmania produktového manažmentu Kärcher. **Pri 36 mesačnom prenájme so servisom. Chyby a omyly 

vyhradené, obrázky sú ilustračné. Ceny sú nezáväzné odporúčané, uvedené v Eur bez DPH.




