2022 / 2023
Produkty a služby Dolphin
Riešenia pre pitný režim Vašej firmy

Dolphin,
voda v práci
Keď sme v roku 1996 začínali, mali sme víziu, aby
každý pracovník v každej firme mohol mať vždy prístup
k pitnej vode najvyššej kvality! Voda je zdrojom života
a je nevyhnutná pre naše zdravie. Voda, ktorú pijete
každý deň, musí byť preto najlepšia. A to je to, čo je
Dolphin... jednoducho najlepšia voda, ktorú môžete
získať. Dodávame Dolphin vodu tak, ako je to pre Vás
najvhodnejšie, Vám zostavá si už len užiť chladenú,
nechladenú, horúcu alebo perlivú - ako Vám chutí
najviac.
Dolphin je značka, ktorej môžete dôverovať a na naše
služby sa dá spoľahnúť. Dodanie vykonávajú vyškolení
špecialisti a servisní odborníci, ktorí dodržiavajú
pokyny na prácu s potravinami, vedia nainštalovať a
vykonať sanitáciu výdajníka vo Vašich priestoroch.
Veľa času už uplynulo odkedy sme nainštalovali náš
prvý výdajník a naša vízia sa stala našou misiou.
Dolphin je kľúčovým európskym hráčom v oblasti
poskytovania pitného režimu. Len na Slovensku tisícky
spoločností zkonzumujú viac ako 5 miliónov litrov vody
najvyššej kvality za rok. Sme hrdí, že im poskytujeme
nie len vodu, ale aj zdravie a produktivitu. Nazdravie!
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Pracujeme
na lepšej
budúcnosti!
Od svojho vzniku sa Dolphin zameriaval na eko-friendly
riešenia a vždy hl’adal alternatívu šetrnú k životnému
prostrediu. Dolphin je známy ako inovátor v oblasti
priemyslu, ktorý poskytuje nové koncepty a udržatel’né
riešenia.

Cradle to cradle.
Dolphin zohľadňuje dopad svojich procesov na životné
prostredie v celom reťazci, riadi výrobu vody a
dodávku od zdroja do miesta spotreby. Dodávatelia
sa vyberajú na základe ich eko-friedly prístupu a
použitých materiálov s cieľom podporiť recykláciu a
znižovanie množstva obalov.

Eko značka Dolphin.
Vybrali sme pre Vás najekologickejšie výrobky a
označili sme ich environmentálnou značkou Dolphin.
Ak si vyberáte produkty označené touto značkou,
prispievate tým k minimalizácii Vašej uhlíkovej stopy!

“Tak ako Dolphin, aj naši klienti sa stále viac zaujímajú
o mieru ich vplyvu na životné prostredie. Dolphin
neustále vyvíja nové riešenia, ktoré pomáhajú
spoločnostiam redukovať ich uhlíkovú stopu a šetriť
náklady. V Dolphine myslíme na kvalitu, životné
prostredie a lepšiu budúcnosť.”
Ab Olde-Scheper, CEO a zakladateľ Dolphin
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Voda

Voda
Dolphin
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Balená
pitná
voda

Voda

Vynikajúca
chuť a niečo
naviac...
Voda Dolphin je filtrovaná prírodou a plnená priamo
zo zdroja. Táto voda najvyššej kvality má perfektne
vyvážený pomer minerálov, je skvelým zdrojom energie
a prospieva Vášmu zdraviu. 6-8 pohárov vody Dolphin
denne Vám zabezpečí dokonalú hydratáciu.

Dolphin Eko produkt

Pitná pramenitá voda

Vratné PC 19 l fľaše
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Overená kvalita.
Plnenie vody Dolphin podlieha prísnym normám asociácie Watercoolers Europe
Voda

(WE). Voda Dolphin je auditovaná NSF (National Science Funodation) a SGS,
ktoré v rámci programu Certifikácie na balenú vodu overujú, či plnička a voda v
bareloch spĺňajú požiadavky Úradu pre kontrolu potravín a liečiv - časť 21 Kódexu
federálnych nariadení (CFR), odseky 110, 129 a 165 alebo požiadavky Codex
Alimentarius (Potravinový kódex, EC 80/77). Tieto nariadenia stanovujú štandardy
kvality pre výrobcov balenej vody a správnej výrobnej praxe.

Zloženie
Ca2+ 31,80 mg/l
NO3 1,30 mg/l
NO2 < 0,02 mg/l
Mg2+ 8,00 mg/l
Na+ 5,80 mg/l
Mn <0,02 mg/l

Balená voda Dolphin

Fe

19 l

<0,05 mg/l

NH4+ <0,02 mg/l
Rozpustené Látky Sušené:173 mg/l

Eko fakty

BE10A09

Predaj

cena za barel

1-5 fliaš v dodávke

7,81 €

6-10 fliaš v dodávke

7,01 €

>10 fliaš v dodávke

5,99 €

Dolphin fľaše sú vyrobené zo 100% recyklovateľného polykarbonátu. Vďaka
opakovanému použitiu šetria životné prostredie a pomáhajú redukovať plastový odpad.

Fľaša na vodu
Záloha
19 l PC obal

cena za barel
CF10A38

8,30 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Výdajníky na balenú vodu

Výdajníky
na balenú
vodu

Výdajník na balenú vodu je ideálnym riešením pre malé
a stredne veľké kancelárie, obchody alebo domácnosti.
Veľký barel čerstvej vody zvyšuje konzumáciu vody a
znižuje spotrebu drahších a menej zdravých nápojov.
Výdajník na balenú vodu jednoducho zapojíte na
akékoľvek miesto, kde je k dispozícii elektrická
zásuvka. Voda je dokonalým zdrojom hydratácie,
energie a zvyšuje produktivitu práce. Výdajníky sú
dostupné v kombinácii horúca, chladená, nechladená
a perlivá voda. Barely môžete jednoducho uskladniť
v praktických stojanoch, ktoré šetria miesto. Výmena
barelov je veľmi jednoduchá. Tím našich vyškolených
špecialistov Vám nainštaluje výdajník, postará sa o
jeho pravidelnú sanitáciu a dodávky vody. Výdajníky
sú dostupné v rôznych veľkostiach a prevedení - stačí
si len vybrať a objednať. Prípadne môžete využiť
vyskúšanie zdarma. Prezrite si naše skvelé ponuky,
alebo Vám pripravíme cenovú ponuku “na mieru”.
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Spoľahlivý,
odolný a trvalo
udržateľný.

Dolphin
Classic
White

Náš najpredávanejší výdajník disponuje
najpokrokovejšou technológiou úspory energie.
Dolphin Classic White má odolný polykarbonátový
Výdajníky na balenú vodu

kabinet, ktorý je 100% recyklovateľný.

Dolphin Eko produkt

Chladená voda

Horúca voda

Nechladená voda

Vhodný pre 10-20 ľudí

Nie je potrebný prívod vody

Úspora energie

Automatická dodávka
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Technické špecifikácie
Chladená, nechladená

Horúca, chladená

Hmotnosť, kg

13,8

14,7

Rozmery VxŠxH, cm

99,5 x 33 x 33

99,5 x 33 x 33

Zásobník chlad.vody, l

2,2

2,2

Zásobník hor.vody, l

-

1,5
5,2

Prietok horúcej vody, l/h

-

7,9

Chladivo

R600a

R600a

Spotreba energie, W

95

600

Napätie, V

220

220

Kód produktu

AA10B16

AA10A16

Výdajníky na balenú vodu

Prietok studenej vody, l/h 5,9

Dolphin Classic White
Horúca a chladená

Informácie o produkte
Nízka spotreba energie-vysoký výkon!
Perfektný dizajn chladiacej sondy zaisťuje najúčinejší spôsob chladenia, šetrí energiu
a eliminuje hromadenie kondenzátu vo výdajníku.

AA10A16

Prenájom

cena za ks / mes.

36 mes.

16,92 €

24 mes.

18,80 €

12 mes.

20,68 €

Predaj

cena za ks
376,00 €

Eko fakty
Úspora energie.
Zníženie spotreby energie o viac ako 35% vďaka patentovanému izolovanému
chladiacemu systému.

Prírodné chladivo.
Použitie eko chladiva R600, ktoré má o 99% nižší dopad na životné prostredie a
neprispieva ku globálnemu otepľovaniu ako bežné chladivá.

100% recyklovateľný kabinet.

Dolphin Classic White
Chladená a nechladená

AA10B16

Prenájom

cena za ks / mes.

36 mes.

14,36 €

24 mes.

15,95 €

12 mes.

17,55 €

Predaj

cena za ks
319,00 €

Kabinet výdajníka je vyrobený z plne recyklovateľného polykarbonátu, odolného
voči poškriabaniu. Je najekologickejší na trhu a zodpovedá moderným štandardom
udržateľnosti.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Najobľúbenejší
u zákazníkov!
Moderný dizajn v štýlovom prevedení, ktorý sa hodí
do ktorejkoľvek kancelárie alebo iného pracovného

Dolphin
Classic
Gray
Výdajníky na balenú vodu

prostredia.

Dolphin Eko produkt

Chladená voda

Horúca voda

Nechladená voda

Vhodný pre 10-20 ľudí

Nie je potrebný prívod vody

Úspora energie

Automatická dodávka
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Technické špecifikácie
Chladená, nechladená

Horúca, chladená

Hmotnosť, kg

13,8

14,7

Rozmery VxŠxH, cm

99,5 x 33 x 33

99,5 x 33 x 33

Zásobník chlad.vody, l

2,2

2,2

Zásobník hor.vody, l

-

1,5
5,2

Prietok horúcej vody, l/h

-

7,9

Chladivo

R600a

R600a

Spotreba energie, W

95

600

Napätie, V

220

220

Kód produktu

AA10B16

AA10A16

Výdajníky na balenú vodu

Prietok studenej vody, l/h 5,9

Dolphin Classic Gray
Horúca a chladená

Informácie o produkte
Štýlový dizajn pre modernú kanceláriu.
Moderný dizajn v štýlovom prevedení, ktorý sa hodí do ktorejkoľvek kancelárie alebo
iného pracovného prostredia.

AA11A16

Prenájom

cena za ks / mes.

36 mes.

18,09 €

24 mes.

20,10 €

12 mes.

22,11 €

Predaj

cena za ks
402,00 €

Eko fakty
Úspora energie.
Zníženie spotreby energie o viac ako 35% vďaka patentovanému izolovanému
chladiacemu systému.

Prírodné chladivo.

Dolphin Classic Gray
Chladená a nechladená

AA11B16

Prenájom

cena za ks / mes.

36 mes.

15,62 €

24 mes.

17,35 €

12 mes.

19,09 €

Použitie eko chladiva R600, ktoré má o 99% nižší dopad na životné prostredie
a neprispieva ku globálnemu otepľovaniu ako bežné chladivá.

Predaj

347,00 €

100% recyklovateľný kabinet.
Kabinet výdajníka je vyrobený z plne recyklovateľného polykarbonátu, odolného
voči poškriabaniu. Je najekologickejší na trhu a zodpovedá moderným štandardom
udržateľnosti.

cena za ks

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Vneste iskru
do svojho
pracovného
tímu.

Dolphin
Sparkle

Dolphin Sparkle je mutlifunčkný - jednoucho stlačte
Výdajníky na balenú vodu

tlačidlo a načapujte si perlivú, horúcu alebo chladenú
vodu.

Chladená voda

Horúca voda

Nechladená voda

Perlivá voda

Vhodný pre 10-20 ľudí

Nie je potrebný prívod vody

Úspora energie

Automatická dodávka

Výmena Co2
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Technické špecifikácie
Chladená, nechladená,
perlivá

Horúca, chladená,
perlivá

Hmotnosť, kg

30,5

30,5

Rozmery VxŠxH, cm

110 x 32,5 x 40,5

110 x 32,5 x 40,5

Zásobník chlad.vody, l

1,5

1,5

Zásobník hor.vody, l

-

1,5
20

Prietok horúcej vody, l/h

-

7,9

Chladivo

R134a

R134a

Spotreba energie, W

100

620

Napätie, V

220

220

Kód produktu

AA19D16

AA19C16

Výdajníky na balenú vodu

Prietok studenej vody, l/h 20

Dolphin Sparkle
Horúca, chladená, perlivá

AA19E16

Prenájom

cena za ks / mes.

Informácie o produkte

36 mes.

52,63 €

24 mes.

58,25 €

Perfektné riešenie pre Váš pitný režim!

12 mes.

64,08 €

Osviežujúca, pramenitá tichá alebo perlivá voda jediným tlačidlom. Jedinečná
kombinácia systému priameho chladenia pod tlakom a produkcie Co2 zabezpečí

Predaj

cena za ks
1 165,000 €

vynikajúce chladenie a mimoriadny výkon sýtenia oxidom uhličitým. Výdajník má
osobitý dizajn a jednoduché ovládanie. LED podsvietenie ovládacích tlačidiel.
Dolphin Sparkle
Chladená, nechladená, perlivá
Prenájom

AA19F16
cena za ks / mes.

36 mes.

48,29 €

24 mes.

53,65 €

12 mes.

59,02 €

Predaj

cena za ks
1 073,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Filtračné výdajníky

Filtračné
výdajníky
Dolphin

Filtračný výdajník je oproti výdajníku na balenú vodu
ideálnym riešením pitného režimu pre veľké spoločnosti
s vysokou konzumáciou vody (viac ako 20 litrov na
oddelenie za deň). Rovnako je vhodný pre zákazníkov,
ktorí nechcú skladovať barely s vodou alebo na
to nemajú miesto. Filtračný výdajník sa pripája k
hlavnému prívodu vody. V závislosti od kvality vody je
možné na výdajník nainštalovať filtre pre čo najvyššiu
kvalitu pitnej vody. Filtračné výdajníky ponúkame
v rôznych prevedeniach a veľkostiach v kombinácii
horúca, chladená, nechladená a perlivá voda. Výdajník
Vám nainštaluje tím našich vyškolených servisných
technikov, ktorí ho zároveň minimálne dvakrát ročne
vysanitujú a v prípade potreby vymenia filter.
V prípade záujmu nás kontaktuje a my Vám pripravíme
cenovú ponuku.
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Najmodernejší
dizajn
a perfektná
hydratácia.

Dolphin
Superb

Štýlový a výkonný výdajník novej generácie z
nehrdzavejúcej ocele. Dolphin Superb Sparkle je

Filtračné výdajníky

zárukou kvalitného pitného režimu na pracovisku!

Dolphin Eko produkt

Chladená voda

Horúca voda

Perlivá voda

Vhodný pre 20-50 ľudí

Pripojenie na prívod vody

Žiadne ťažké fľaše

Výmena Co2
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Technické špecifikácie
Horúca, chladená, perlivá
Hmotnosť, kg

31

Rozmery VxŠxH, cm

26,1 x 49,9 x 41,8

Zásobník chlad.vody, l

Priame chladenie

Zásobník hor.vody, l

1,0

Prietok studenej vody, l/h 30
Prietok horúcej vody, l/h

8,0

Chladivo

HC R290

Spotreba energie, W

1220

Napätie, V

220

Kód produktu

AB12A03

Dolphin Superb Sparkle
AB12A03

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

65,16 €

48 mes.

74,47 €

36 mes.

83,78 €

Predaj

Filtračné výdajníky

Horúca, chladená, perlivá

cena za ks
1 861,75 €

Dolphin Superb Sparkle
Chladená, nechladená,
perlivá

AB12C03

Prenájom

cena za ks / mes.

Informácie o produkte

60 mes.

54,64 €

Kompaktný, ergonomický a flexibilný.

48 mes.

62,44 €

36 mes.

70,25 €

Výdajník je možné dodať v stolovom prevedení alebo na voľne stojacom štýlovom
nerezovom podstavci.

Predaj

cena za ks
1 561,00 €

Nulový dopad na životné prostredie!
Vďaka prírodnému chladivu R290 je tento výdajník ekologicky odôvodnenou voľbou
s nulovým dopadom na životné prostredie. Je to jediný výdajník v priemysle, ktorý
schválila organizácia Greenpeace!

Dolphin Superb Sparkle
Spodok kabinetu

EM12A03

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

16,10 €

48 mes.

18,40 €

36 mes.

20,70 €

Predaj

cena za ks
460,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Eko fakty
“Zelená” technológia
Naše výdajníky sú navrhnuté tak, aby sa pri ich výrobe
využívalo čo najviac recyklovateľných materiálov a
moderné riešenia, ktoré znižujú spotrebu energie.
Predovšetkým však ponúkame modely, ktoré používajú
prírodný chladiaci plyn R290. Naše produkty vyberáme
s rozvahou a zámerom na kvalitu, ktorá umožní našim
zákazníkom zvoliť si produkt s nulovým dopadom na
globálne otepľovanie, dosiahnuť 15% úsporu energie pri
celkovom vyššom výkone výdajníka.
Vďaka použitiu prírodného chladiva je Dolphin Superb
Sparkle jediným výdajníkom na svete, uvedeným v

Filtračné výdajníky

správe Greenpeace “Cooler Technology Report“!

COOL TECHNOLOGIES:
GREEN THINK AND CERTIFICATES
WORKING
Thanks to our choiceWITHOUT
of natural refrigerant gasesHFCS
we are the only water cooler
manufacturer to be listed in the GREENPEACE “Cool Technolgy Report”!
ecobollo
greenpeace

NATURAL
REFRIGERANT GASES
Examples
of HFC-free
cooling technologies
in
industrial
“Coolvarious
Technologies: work
without HFCs –sectors
2010″ is the title of the annual Green-

peace report which lists companies which have distinguished themselves,
around the world, for their use of refrigerating technology which does not use
hydro fluorocarbons (HFC), which are the main contributors to “global warming”.

Blupura is incredibly proud to be the only water cooler manufacturer mentioned
INTERIM
REPORT
- 2012
in this report, proof of
their coherence in respect
for the environment.
lampadina
GUARANTEED ENERGY SAVING

A statement like “Respect for the environment” is not just a fashionable banner to
be waved about, instead it is our company philosophy and one which we take
very seriously: saving is fundamental for economic development and even more
so for our ever decreasing supply of natural resources.
lampadina
GREEN TECHNOLOGY
Today our water-coolers are designed using as much recyclable material as
possible and are equipped with energy saving devices to reduce energy
consumption. But above all we were the first manufacturer on the world market
to use the totally natural refrigerant gas R290. A choice with great foresight and
quality which has given our customers the option of choosing a product with zero
impact on global warming, whilst still obtaining an energy saving of around 15%
and higher overall performance of the refrigerator.
lampadina
FEWER BOTTLES
Just by making the choice of using a mains supply water-cooler you are contributing towards eliminating the economic impact (production, transportation and
disposal) that bottled water has on the environment and the enormous environmental impact that they have on the entire planet (CO2 emissions, and non
bio-degradable plastic).
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Kompaktný,
výkonný,
bezpečný

Dolphin
Superb
Touch Free

Kompaktný, výkonný, elegantne navrhnutý a teraz
aj bezpečnejší ako kedykoľvek predtým, vďaka
technológii Touch Free. Načapujte si vodu, na
ktorej kvalitu ste zvyknutí, teraz bez dotykových
ovládacích prvkov. Nová edícia výdajníka Dolphin
Superb Touch Free Vám zaistí maximálnu bezpečnosť
a bezpodmienečnú hygienu. Dodatočná technológia
Nano Silver Vám zaručuje pitný režim bez akejkoľvek
potenciálnej kontaminácie. Sústredili sme sa na
cieľ znížiť profilovanie baktérií a vírusov o 99,9%.
Používatelia Dolphin Superb Touch Free sa môžu
spoľahnúť na hygienickú bezpečnosť tohto výdajníka

Filtračné výdajníky

ako nikdy predtým.

Dolphin Eko produkt

Chladená voda

Perlivá voda

Technológia Touch Free

Vhodný pre 20-50 ľudí

Pripojenie na prívod vody

Žiadne ťažké fľaše

Výmena Co2
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Technické špecifikácie
Chladená, nechladená,

Chladená, nechladená

perlivá
Hmotnosť, kg

28

26

Rozmery VxŠxH, cm

26,1 x 49,9 x 41,8

26,1 x 49,9 x 41,8

Zásobník chlad.vody, l

Priame chladenie

Priame chladenie

Zásobník hor.vody, l

-

-

Prietok studenej vody, l/h 30

30

Prietok horúcej vody, l/h

-

-

Chladivo

HC R290

HC R290

Spotreba energie, W

230

230

Napätie, V

220

220

Kód produktu

AB16A03

AB16B03

Dolphin Superb Touch Free
Chladená, nechladená, perlivá AB16A03
cena za ks / mes.

60 mes.

64,61 €

48 mes.

73,84 €

36 mes.

83,07 €

Predaj

Filtračné výdajníky

Prenájom

cena za ks
1 846,00 €

Dolphin Superb Touch Free
Chladená, nechladená

Informácie o produkte
Bezkontaktné ovládanie
Systém Touch Free využíva infračervenú technológiu. Ak si chcete napustiť pohár

AB16B03

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

46,63 €

48 mes.

53,29 €

36 mes.

59,95 €

vody, stačí priložiť ruku 1,5 cm od panelu a počkať, kým sa pohár nenaplní. Keď ruku
odsuniete, výdaj sa automaticky preruší.

Predaj

cena za ks
1 332,25 €

Nano Silver ochranná technológia
Vonkajší povrch je ošetrený technológiou Nano Silver Protection, ktorá využíva ióny
striebra, čím vie zredukovať počet baktérií o 99,9% za 24 hodín.
Nano Silver Pipe - nehrdzavejúca oceľová trubica AISI 316L s inovatívnou
povrchovou iónovou úpravou SILVER na báze nanotechnológií. Striebro je
prirodzene bakteriostatické a znižuje bakteriálny rast v potrubí. Povrch ošetrený
týmito nanočasticami je oveľa hladší. Zabráni sa tak tvorbe usadenín, biofilmu
alebo bakteriálnych kolónií. Voda lepšie preteká hladkou hadičkou, čo znižuje aj

Dolphin Superb Sparkle
Spodok kabinetu

EM12A03

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

16,10 €

48 mes.

18,40 €

36 mes.

20,70 €

odkvapkávanie na konci dávkovania.
Predaj

460,00 €

Voliteľné: UV lampa
Ako alternatívu k Nano Silver Pipe je možné použiť UV lampu. UV svetlo funguje ako
silný sterilizátor, a preto zabraňuje množeniu baktérií.

cena za ks

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Perfektné
riešenie pre
malé priestory.

Dolphin
Smart

Moderný dizajn, vynikajúca kompatibilita a

Filtračné výdajníky

neobmedzené možnosti.

Dolphin Eko produkt

Chladená voda

Horúca voda

Nechladená voda

Perlivá voda

Vhodný pre 10-20 ľudí

Pripojenie na prívod vody

Žiadne ťažké fľaše

Výmena Co2
41

Technické špecifikácie
Chladená, nechladená

Dolphin Smart
Chladená, nechladená,

Horúca, chladená, nechladená Horúca, chladená,

perlivá, jemne perlivá

nechladená, perlivá

Hmotnosť, kg

12

16

14

18

Rozmery VxŠxH, cm

24,0 x 45,1 x 42,5

24,0 x 45,1 x 42,5

24,0 x 45,1 x 42,5

24,0 x 45,1 x 42,5

Zásobník chlad.vody, l

2,8

2,8

2,8

2,8

Zásobník hor.vody, l

-

-

1

1

15

15

15

Prietok studenej vody, l/h 15
Prietok horúcej vody, l/h

-

-

7,6

7,6

Chladivo

R134a

R134a

R134a

R134a

Spotreba energie, W

200

200

600

600

Napätie, V

220

220

220

220

Kód produktu

AB13C03

AB13A03

AB13D03

AB13B03

Chladená, nechladená

AB13C03

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

27,81 €

48 mes.

31,78 €

36 mes.

35,75 €

Predaj

cena za ks
794,50 €

Dolphin Smart
Chladená, nechladená, perlivá,
jemne perlivá
AB13A03
Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

41,27 €

48 mes.

47,17 €

36 mes.

53,07 €

Predaj

cena za ks
1 179,25 €

Dolphin Smart
AB13D03

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

35,53 €

48 mes.

40,60 €

36 mes.

45,68 €

Predaj

cena za ks
1 015,00 €

Informácie o produkte
Úžasná funkčnosť.

Dolphin Smart
Horúca, chladená, nechladená,
perlivá
AB13B03
Prenájom

cena za ks / mes.

Tento malý obor vydáva chladenú, nechladenú, horúcu, jemne perlivú a perlivú vodu.

60 mes.

49,86 €

Jednoducho si naberte vodu do pohára, džbánu alebo eko fľaše. Perfektné riešenie

48 mes.

56,98 €

pitného režimu pre kancelárie.

36 mes.

64,10 €

Samostatný kontrolný systém.

Predaj

cena za ks
1 424,50 €

Tlačidlá podsvietené LED svetlom majú v sebe zabudovaný alarm, ktorý indikuje
nedostatok vody, vytečenie alebo poruchu termostatu. Modely na horúcu vodu sú
vybavené funkciou na úsporu energie, čo značne znižuje jej spotrebu počas obdobia,
keď sa výdajník dlhšie nepoužíva.

Eko fakty
Nulový dopad na životné prostredie!
Vďaka prírodnému chladivu R290 je tento výdajník úplne ekologický a má nulový dopad

Dolphin Smart
Spodok kabinetu
Prenájom

EM14A03
cena za ks / mes.

60 mes.

11,20 €

48 mes.

12,80 €

36 mes.

14,14 €

Predaj

na životné prostredie.

cena za ks
320,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Filtračné výdajníky

Horúca, chladená, nechladená

Elegantný
dizajn a
jednoduchá
údržba

Dolphin
Style

Dolphin Style je nová generácia filtračných výdajníkov
vody. Je navrhnutá s ohľadom na výkon, údržbu a
estetiku.
Vonkajšok jednotky je vyrobený z ABS plastu a matných
čiernych práškových oceľových bočných panelov.
Rozhranie má kontrastnú vysoko lesklú povrchovú
úpravu - to dodáva výdajníku nadčasový, elegantný

Filtračné výdajníky

vzhľad.

Chladená voda

Horúca voda

Nechladená voda

Perlivá voda

Vhodný pre 15-30 ľudí

Pripojenie na prívod vody

Žiadne ťažké fľaše

Výmena Co2
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Technické špecifikácie
Horúca, chladená

Chladená, nechladená Horúca, chladená,
perlivá

Chladená,
nechladená, perlivá

Hmotnosť, kg

24,6

23,4

31,7

30,4

Rozmery VxŠxH, cm

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

Zásobník chlad.vody, l

1,5

1,5

1,5

1,5

Zásobník hor.vody, l

1,5

-

1,5

-

20

20

20

Prietok studenej vody, l/h 20
Prietok horúcej vody, l/h

7,9

-

7,9

-

Chladivo

R134a

R134a

R134a

R134a

Spotreba energie, W

620

100

620

100

Napätie, V

220

220

220

220

Kód produktu

AB11A16

AB11B16

AB12B16

AB12C16

Dolphin Style
Horúca a chladená

AB11A16

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

31,92 €

48 mes.

36,48 €

36 mes.

41,04 €

Predaj

cena za ks
912,00 €

Chladená a nechladená
Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

28,25 €

48 mes.

32,28 €

36 mes.

36,32 €

Predaj

cena za ks
807,00 €

Informácie o produkte
Funkčnosť ako záruka kvality!
Veľký výdajný bod vhodný pre fľaše a karafy. Predný kryt umožňuje ľahký prístup k

Dolphin Style Carbo
Horúca, chladená, perlivá
Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

48,72 €

filtrom. Technológia priameho chladenia tlakovej nádoby. Dvojstupňová bezpečnostná

48 mes.

55,68 €

funkcia pre horúcu vodu.

36 mes.

62,64 €

Systém automatického odvodnenia (voliteľný)

Predaj

cena za ks
1 392,00 €

Už žiadne preplnené odkvapkávacie misky!Systém Autodrain pohodlne vypúšťa
odkvapkávaciu misku do úložnej nádoby vo vnútri výdajníka.
Dolphin Style Carbo

Systém Quasar
UVC LED dióda v mieste dávkovania ničí 99,99 % patogénov okamžite pri prietoku vody.
Zapína každých 10 minút na krátky čas, aby sa udržala dezinfekcia vodného toku.

Chladená, nechladená, perlivá
Prenájom

AB12C16
cena za ks / mes.

60 mes.

45,12 €

48 mes.

51,56 €

36 mes.

58,01 €

Predaj

cena za ks
1 289,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Filtračné výdajníky

Dolphin Style

Záruka
správnej
hydratácie.

Dolphin
Filter
Plus

Náš vlajkový výdajník s jednoduchou obsluhou určený

Filtračné výdajníky

pre akékoľvek pracovné prostredie.

Chladená voda

Horúca voda

Nechladená voda

Perlivá voda

Vhodný pre 15-30 ľudí

Pripojenie na prívod vody

Žiadne ťažké fľaše

Výmena Co2
49

Technické špecifikácie
Horúca, chladená

Chladená, nechladená Horúca, chladená,
nechladená

Horúca, chladená,
perlivá

Chladená,
nechladená, perlivá

Hmotnosť, kg

24,6

23,4

24,6

31,7

30,4

Rozmery VxŠxH, cm

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

Zásobník chlad.vody, l

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Zásobník hor.vody, l

1,5

-

1,5

1,5

-

20

20

20

20

Prietok studenej vody, l/h 20
Prietok horúcej vody, l/h

7,9

-

7,9

7,9

-

Chladivo

R134a

R134a

R134a

R134a

R134a

Spotreba energie, W

620

100

620

620

100

Napätie, V

220

220

220

220

220

Kód produktu

AB11A16

AB11B16

AB11B16

AB12B16

AB12C16

Dolphin Filter Plus
Horúca a chladená

AB11A16

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

25,10 €

48 mes.

28,68 €

36 mes.

32,27 €

Predaj

cena za ks
717,00 €

Dolphin Filter Plus
Chladená a nechladená

AB11B16

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

20,72 €

48 mes.

23,68 €

36 mes.

26,64 €

Predaj

cena za ks
592,00 €

Nechladená, chladená, horúca

AB11C16

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

25,41 €

48 mes.

29,04 €

36 mes.

32,67 €

Predaj

cena za ks
726,00 €

Informácie o produkte
Funkčnosť ako záruka kvality!
Veľká dávkovacia plocha pre jednoduché plnenie pohárov, nádob alebo opakovane

Dolphin Filter Plus Carbo
Horúca, chladená, perlivá

AB12B16

Prenájom

cena za ks / mes.

60 mes.

41,37 €

použiteľných fliaš. Jednoduchým stlačením tlačidla si naberiete horúcu, chladenú,

48 mes.

47,28 €

nechladenú alebo perlivú vodu.

36 mes.

53,19 €

Ľahká obsluha a jednoduchá sanitácia.

Predaj

cena za ks
1 182,00 €

Rýchla a jednoduchá výmena filtra priamo z predného panela výdajníka. Rezervoár z
nehrdzavejúcej ocele zaručí jednoduché a efektívne čistenie podľa požiadaviek pre
potravinársky priemysel.

Dolphin Filter Plus Carbo

Značné hygienické výhody.

Prenájom
60 mes.

37,10 €

Voda po vstupe do systému prechádza do tlakovej nádoby, kde sa ochladzuje

48 mes.

42,40 €

a neprichádza do kontaktu so vzduchom. Chladená voda neustále k dispozícii.

36 mes.

47,70 €

Chladená, nechladená, perlivá

Predaj

AB12C16
cena za ks / mes.

cena za ks
1 060,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Filtračné výdajníky

Dolphin Filter Plus

Maximálna
bezpečnosť
a hygiena.

Dolphin
Filter Plus
Touch Free

Dolphin predstavuje novú edíciu výdajníka Filter
Plus - Filter Plus Touch Free. Použitie infračervených
senzorov namiesto tradičných dotykových tlačidiel
efektívne zabraňuje krížovej kontaminácii a prenášaniu

Filtračné výdajníky

vírusov.

Chladená voda

Horúca voda

Nechladená voda

Technológia Touch Free

Vhodný pre 15-30 ľudí

Pripojenie na prívod vody

Žiadne ťažké fľaše
53

Technické špecifikácie
Horúca, chladená

Chladená, nechladená

Hmotnosť, kg

24,6

23,4

Rozmery VxŠxH, cm

112 x 32 x 38

112 x 32 x 38

Zásobník chlad.vody, l

1,5

1,5

Zásobník hor.vody, l

1,5

-

Prietok studenej vody, l/h 20

20

Prietok horúcej vody, l/h

7,9

-

Chladivo

R134a

R134a

Spotreba energie, W

620

100

Napätie, V

220

220

Kód produktu

AB11A16

AB11B16

Informácie o produkte
Pre maximálnu bezpečnosť
a bezpodmienečnú hygienu.

Dolphin Filter Plus Touch Free

60 mes.

28,98 €

Intuitívne pochopiteľné rozhranie riadiacich tlačidiel, založené na gestách poskytuje

48 mes.

33,12 €

používateľom rýchle a ľahké ovládanie.

36 mes.

37,26 €

Predaj

cena za ks

Horúca a chladená

AB15A16

Prenájom

cena za ks / mes.

828,00 €

Dolphin Filter Plus Touch Free
Chladená a nechladená
Prenájom

AB15B16
cena za ks / mes.

60 mes.

23,83 €

48 mes.

27,23 €

36 mes.

30,64 €

Predaj

cena za ks
680,80 €
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Služby a príslušenstvo

Služby a
príslušenstvo

57

Kvalitná
pramenitá
voda priamo
z kohútika!

Dolphin
filtrácia

Nastavenie úrovne filtrácie závisí od kvality vody vo
Vašej lokalite. Dolphin ponúka široký výber filtračných
zariadení. Správnym nastavením jendotlivých etáp
filtrácie Vám zabezpečíme chutnú pitnú vodu tej

Služby a príslušenstvo

navyšej kvality, porovnateľnú s pramenitou vodou.

59

Viete, čo
pijete?
Kvalita pitnej vody je v poslednej dobe často
diskutovanou témou. Obsah chlóru jej nepridáva

Dolphin
Green
filter

na chuti a okrem toho môže byť kontaminovaná
chemickým a farmaceutickým odpadom. Navyše, staré
vodovodné potrubie môže viesť k zvýšenej koncentrácii
olova, medi a iných ťažkých kovov v pitnej vode. V
oblastiach, kde neexistuje pripojenie na vodovodnú
sieť a pitná voda sa zabezpečuje z miestneho zdroja,
existuje vysoké riziko bakteriologickej kontaminácie.
Výdajník na balenú vodu alebo filtračný výdajník
pripojený na hlavný prívod vody je perfektnou
alternatívou bezpečného pitného režimu. V prípade
filtračného výdajníka je dôležité zvoliť správny spôsob
filtrácie. Výber správneho filtra závisí od prívodu vody
vo Vašej lokalite - len takto máte istotu, že budete piť
dobrú a zdravú vodu

Go Green!
Neodporúčame Vám používať štandardné jednora
zové plastové filtre. Každoročne sa vyhodí 6 miliónov
plastových filtrov, čo predstavuje 1.000 ton biologicky
nerozložiteľného odpadu, ktorý sa vyvezie na
skládky. Dolphin Vám ponúka patentovaný ekologický
systém filtrácie prostredníctvom vymeniteľných a
Služby a príslušenstvo

rozložiteľných filtrov. Ekologické filtre majú minimálny
dopad na životné prostredie a sú zárukou čistej,
zdravej a chutnej vody.

Dolphin — voda
na mieru
Dolphin otestuje kvalitu vody vo Vašej lokalite a na
základe výsledkov Vám odporučí najvhodnejší systém
filtrácie. Môžete si tak byť istý, že budete piť vodu
najvyššej kvality. Naše filtre majú jeden, dvoj alebo
trojstupňový systém filtrácie pre rôznu kvalitu vody.

Filter housing
Predaj
Green Filter

kód
BJ12B16

cena za ks
11,63 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Stupeň filtrácie,
pre 2. a 3.
stupeň je
potrebná
predfiltrácia

Veľkosť
zachytených
častíc
(mikróny)

1

5μ

Carbon/Phosphate

1, 2

1μ

Carbon/Lead/Silver

1, 2

0,5 μ

Galaxi

1, 2

0,5 μ

Ceramic

3

0,5 μ

Remedi

3

0,02 μ

Filter médium

Sediment

CTO
Odstránenie
chlóru,
nepríjemnej
chuti, zápachu

.
.
.
50%

Odstránie
častíc piesku

.
.
.
.
.
.

Zlepšenie chuti
a zápachu

.
.
.
.

Redukcia
cýst

Redukcia
baktérií

Odstraňovanie
mikroorganizmov,
vírusov a baktérií

Odstraňovanie
farmaceutického
a chemického
odpadu

Kapacita

Dolphin
filter
médiá

60 g

.
.
.
.

.
.
.
.

3 800 l
3 800 l
11 400 l

.

.

10 000 l
10 500 l

Sediment - 100% polypropylénové mikrovlákna. Odstraňuje usadeniny a zlepšuje textúru, chuť a čistotu vody.
Schopnosť zachytiť nečistoty: 60 g.
Ceramic - odstraňuje baktérie a cysty. Striebrom impregnovaný keramický mikrofilter (0,5 mikrónu).
Filter médium
kód

cena za ks

Carbon/Lead/Silver/Phosphate*

BJ14E16

24,75 €

Carbon/Lead/Silver

BJ14D16

20,00 €

Carbon Lead - odstraňuje jemné častice a olovo, striebro pôsobí ako baktericíd. Blokový filter s aktívnym uhlím

Carbon/Phosphate*

BJ14C16

16,50 €

(0,5 mikrónu).

Ceramic

BJ14F16

24,75 €

Galaxi

BJ10B16

46,75 €

Galaxi - kombinuje aktívne uhlie so syntetickou vláknitou matricou bez celulózy. Funguje ako sedimentový

Galaxi/Phosphate*

BJ11G16

49,50 €

filter a uhlíkový blok v jednej náplni. Odstraňuje CTO, má schopnosť zachytávať nečistoty so zníženým rizikom

Remedi

BJ14H16

60,50 €

blokovania, zabraňuje uvoľňovaniu uhlíkových jemných častíc do prúdu vody, znižuje olovo, cysty, obsahuje

Remedi/Phosphate*

BJ14I16

63,25 €

bakteriostatické vlastnosti.

Sediment

BJ14A16

13,75 €

vody.

Služby a príslušenstvo

Predaj

Carbon/Phosphate - filter s aktívnym uhlím. Odstraňuje chlór, chuť a zápach (CTO) a jemné častice zo studenej

Filtre, označené * sú vhodné pre modely výdajníkov s
možnosťou horúcej vody.
Remedi - je novým typom filtra, ktorý kombinuje dokázané benefity štandardných filtrov a prelomových nanotechnológií. Ide o jedinečný filter nad rámec štandardných filtračných technológií. Remedi kombinuje použitie

Služby pre filtráciu

fyzickej filtrácie a elektro adhézie, dokáže zachytiť jemné a ultra jemné častice na neuveriteľných 0.02 mikrónov.

Servisný poplatok

Výsledkom je filter s vyššou filtračnou kapacitu, dlhšou životnosťou (aj v prípade použitia v slanej vode), menej sa
upcháva a pokles tlaku je rovnako minimálny.

Všetky filtre sú kompatibilné so všetkými filtračnými
výdajníkmi Dolphin.

Výmena - Filter médium

kód
DS10A10

cena za ks
16,68 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Rozžiarte svoj
deň a pridajte
si do vody
zopár bubliniek

Dolphin Co2

Dolphin výdajníky so sýtenou funkciou ponúkajú
intenzívny a dlhotrvajúci zážitok z perlivej vody.
Sýtenie chladenej vody Dolphin priamo vo výdajníku
prostredníctvom Co2. Najnovšie technológie sýtenia a

Služby a príslušenstvo

chladenia zaisťujú nepretržitú dostupnosť perlivej vody.
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Technické špecifikácie
Kapacita perlivej vody

Objem
Co2 - 1,5 kg

v litroch

v 19 l bareloch

v 180 ml pohároch

210

11

1167

Co2 - 2,0 kg

280

15

1557

Co2 - 5,0 kg

700

37

3892

Co2 - 10,0 kg

1400
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7784

Co2 náplne

Kompatibilita

cena za ks

1,5 kg

BH10B13

17,10 €

2,0 kg

BH10C13

19,60 €

5,0 kg

BH10A48

39,15 €

6,0 kg

BH10H13

34,15 €

8,0 kg

BH10E13

39,60 €

10,0 kg

BH10F13

47,50 €

.
.

.
.

2,0 kg

Prenájom
5,0 kg

10,0 kg

vonku

vonku

vonku

vonku

Dolphin Superb Sparkle

v stojane

v stojane

v stojane

v stojane

Dolphin Smart

v stojane

v stojane

v stojane

v stojane

kód

cena za ks / mes.

1,5 kg

BH10G15

3,16 €

2,0 kg

BH10G16

4,96 €

5,0 kg

BH10G22

6,96 €

6,0 kg

BH10G18

7,40 €

8,0 kg

BH10G19

11,68 €

10,0 kg

BH10G20

15,28 €

Služby a príslušenstvo

Dolphin Filter Plus Carbo

kód

Tlaková Co2 fľaša
1,5 kg

Dolphin Sparkle

Predaj

Príslušenstvo pre Co2
Predaj
Regulátor tlaku Co2

kód
EM14A29

cena za ks
32,09 €

Služby pre Co2
Servisný poplatok
Výmena - Co2 fľaša

kód
DV25A10

cena za ks
11,17 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Úložné
riešenia

U-shape
Polica na fľaše
U-shape
Predaj
U-shape / 1 diel

kód
CF11A42

cena za ks
7,61 €

na 3 fľaše / 5 dielov

38,05 €

na 4 fľaše / 7 dielov

53,27 €

na 5 fliaš / 9 dielov

68,49 €

Prenájom
U-shape / 1 diel

kód
CF11A42

cena za ks / mes.

Služby a príslušenstvo

OP Crate

0,42 €

na 3 fľaše / 5 dielov

2,10 €

na 4 fľaše / 7 dielov

2,94 €

na 5 fliaš / 9 dielov

3,78 €

Polica na fľaše
OP crate
Predaj
na 8 fliaš / 1 diel

Prenájom
na 8 fliaš / 1 diel

kód
CY10A42

kód
CY10A42

cena za ks
90,36 €

cena za ks / mes.
4,97 €

na 16 fliaš / 2 diely

9,58 €

na 32 fliaš / 4 diely

19,16 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Poháre
Zásobník na použité poháre

Eko fakty
Papierové poháre Dolphin
• opätovne použiteľné
• biologicky rozložiteľné

Služby a príslušenstvo

• kompostovateľné

Papierové poháre 180 ml
Na chladenú a horúcu vodu
Predaj

kód

cena za balenie

BG11A65

64,56 €

kód

cena za balenie

CG11A15

25,20 €

kód

cena za balenie

C150 čierny

BK10A21

10,40 €

C150 biely

BK10B21

8,50 €

Dolphin / Balenie 1000 ks
Plastové poháre 200 ml
Na chladenú vodu
Predaj
Balenie 1000 ks
Zásobník na použité poháre
Predaj

Papierový pohár Dolphin 180 ml

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Športový uzáver

Eko fľaša 1000 ml

Pristupujte k
pitnému režimu
s rozumom a
zodpovednosťou!

Eko
fľaše

Predstavujeme Vám ekologickú fľašu Dolphin, ktorá
pomáha dodržiavať pitný režim a minimalizuje Vašu
uhlíkovú stopu. Naplňte si ju z výdajníka Dolphin a
zoberte si ju kamkoľvek so sebou. Načerpáte tak
energiu a zároveň ušetríte na odpade z jednorazových
pohárov alebo fliaš.
Dolphin Eko fľaša je štýlovo navrhnutá a neobsahuje
BPA plasty. Je vhodná do umývačky riadu. Dodáva sa
v rôznych veľkostiach a jej dizajn môže byť graficky
upravený špeciálne pre Vašu spoločnosť.

Eko fakty
• recyklovateľné

Eko fľaša 750 ml

• opätovne použiteľné

Služby a príslušenstvo

• bez BPA

Eko fľaša 500 ml

Eko fľaša
Predaj

kód

500 ml

CF10A65

13,00 €

750 ml

CF10B65

12,60 €

1000 ml

CF10C65

13,40 €

Športový uzáver

CF11A65

0,79 €

Brendovanie fľaše

cena za ks

zadarmo*

* pri objednávke od 10 ks
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Príslušenstvo
k barelom

Obal na fľašu

Služby a príslušenstvo

Ručná pumpa

Rúčka na fľašu

Príslušenstvo
Predaj

kód

cena za ks

Ručná pumpa

CF12A06

22,49 €

Rúčka na fľašu

CF11A06

8,20 €

Obal na fľašu

CF10A06

14,12 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Automatická
pumpa s USB
nabijaním

Služby a príslušenstvo

Automatická pumpa

Príslušenstvo
Predaj
Automatická pumpa - čierna

kód
CF10A60

cena za ks
18,40 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Sanitácia
Aby bola zaručená kvalita Vášho pitného režimu,
musí byť Váš výdajník pravidelne sanitovaný.

Sanitácia, čistenie
a ďalšie služby

Sanitácia zahŕňa profesionálne čistenie a dezinfekciu
všetkých vnútorných a vonkajších častí zariadenia
prichádzajúcich do kontaktu s vodou. Spoločnosť
Dolphin poskytuje túto službu v súlade so všetkými
normami a smernicami pre potravinársky priemysel.
Sanitáciu vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci
spoločnosti, zaškolení v oblasti spracovania potravín a

Sanitácia

s použitím chemikálií určených pre hygienu potravín.

Servisný poplatok

kód

cena za ks

Sanitáciu odporúčame vykonávať najmenej dvakrát

Výdajník na balenú vodu

DR16A10

20,91 €

ročne.

Výdajník na balenú vodu s Co2

DR20A10

24,07 €

Filtračný výdajník

DR19A10

26,86 €

Filtračný výdajník s Co2

DR21A10

33,47 €

Odkameňovanie

Odkameňovanie
Pre bezproblémové fungovanie výdajníka vody,
odporúčame raz ročne vykonávať procedúru
odstraňovania vodného kameňa - odkameňovanie.
Zvyšok vodného kameňa môže spomaliť prietok vody

Servisný poplatok

kód

cena za ks

Výdajník na balenú vodu

DR16B10

22,98 €

Filtračný výdajník

DR19B10

26,98 €

a viesť k poškodeniu výdajníka. Ak sa nekoná včasné
odkameňovanie, môže to mať vplyv aj na chuť a kvalitu

Hygienické čistenie exteriéru

vody. Odkameňovanie vykonávajú kvalifikovaní technici

Servisný poplatok

s použitím chemikálií odporúčaných pre potravinársky

Všetky typy výdajníkov

kód
DR22A10

cena za ks
14,54 €

priemysel.
Inštalácia
kód

cena za ks

Výdajník na balenú vodu

DP10A10

16,68 €

Výdajník na balenú vodu s Co2

DP15A10

22,38 €

Filtračný výdajník

DP14A10

36,40 €

Filtračný výdajník s Co2

DP16A10

43,68 €
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Hygienické
čistenie
exteriéru

Servisný poplatok

Oprava
Výdajníky, ktoré sú inštalované v prašnom alebo
znečistenom prostredí, ako sú napríklad niektoré
výrobné priestory alebo dielne, vyžadujú častejšie
hygienické čistenie exteriéru nielen z estetických

Servisný poplatok

kód

cena / min

Výdajník na balenú vodu

DW10A10

0,47 €

Filtračný výdajník

DW12A10

0,76 €

dôvodov, ale aj aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.
Hygienické čistenie, ako aj sanitácia, má za účel

Výmena filtrov a Co2

zabezpečiť dokonalú kvalitu a chuť pitnej vody.

Servisný poplatok

Vonkajšie časti výdajníka pri tejto procedúre budú

Výmena - filter médium

DS10A10

16,68 €

správne vyčistené a dezinfikované chemikáliami,

Výmena - Co2 fľaša

DV25A10

11,17 €

kód

cena za ks

určenými pre potravinársky priemysel.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Dopravné náklady vo výške
7,98 € nie sú zahrnuté v cene. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
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Porovnanie
produktov

Dolphin Classic
White

Dolphin Classic Gray

Dolphin Sparkle

Dolphin Top

Dolphin Superb
Sparkle

Dolphin Smart

Dolphin Filter
Plus

Dolphin Classic
Filter

Dolphin Top
Filter
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Tento katalóg Vám s hrdosťou predstavuje:

Dolphin Central Europe, s.r.o.
Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji
www.dolphin.sk
Obsah tohto katalógu poskytuje informácie o produktoch a službách spoločnosti Dolphin Central Europe, s.r.o. Dali sme si záležať
na zabezpečení presnosti informácií v tomto katalógu, avšak spoločnosť Dolphin Central Europe, s.r.o. nemôže byť zodpovedná
za akékoľvek chyby alebo opomenutia a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny v katalógu a jeho obsahu kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia.
(c) Všetky práva vyhradené.
Obsah a obrázky, ako aj značka a logo Dolphin sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.
Bez výslovného písomného súhlasu nesmiete kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, prenášať alebo distribuovať žiadny
materiál spoločnosti Dolphin Central Europe, s.r.o.
Produkty a služby v tomto katalógu podliehajú Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Dolphin Central Europe, s.r.o.
Ceny sa môžu líšiť v dôsledku cenových zmien dodávateľov alebo iných cenových vplyvov.
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