Úspora času
Úspora peňazí

Kupovať alebo piť vlastnú vodu?
Na Slovensku
stojí 1 liter pitnej vody
iba 0,0012 centu

1 liter minerálneho oleja
= 4-5 PET vyrobených ﬂiaš

Ročne sa spotrebuje
89 miliárd litrových
PET aší na celom svete

Logis ka a doprava
= zvyšuje CO2

Fľaša, vrchnák
a š tok tvoria
90% nákladov

Veľké znečistenie
= úhyn živočíchov

Je čas PREHODNOTIŤ!
ZIP prináša kvalitnejšiu
zdravšiu a chutnejšiu
vodu z vodovodu

Čistá pitná voda
je základ č.1
pre zdravý život

Človek vypije
priemerne za rok
150 litrov perlivej vody

Príprava
teplých
nápojov

Rýchle
hygienické
čistenie

Chladená
alebo perlivá
voda

Rýchlejší
proces
varenia

Filtrovaná voda
priamo
z kohú ka

Jednoduchšie
odstránenie
mastnoty

Šetrný
k životnému
prostrediu

Oveľa
chunejšia
voda

ZIP systémy pitnej vody

REŠTAURÁCIA
NEMOCNICA
CATERING
JEDÁLEŇ
GASTRO
BISTRO
HOTEL

Obchodný partner vo vašom okolí

Výrobca / Distribútor pre Slovensko - www.kama.sk

ZIP systém pitnej vody
Zip MiniBoil®
Zip HydroTap®
Zip HydroBoil®

Zip MiniBoil®

ZIP HydroTap®

Zip HydroBoil®

Filtrovaná studená a horúca voda

Špičkový systém pitnej vody

Automat na horúcu vodu

MODERNÁ
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DOM
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FILTROVANÁ
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HB 40
HB 25

HB 15

NEMOCNICA
JEDÁLEŇ
CATERING
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HOTEL
HB PLUS 7

HB PLUS 5

Zip Arc

Zip HydroTap® MiniBoil je ideálny pre domáce použi e a ponúka ﬁltrovanú
vriacu vodu a studenú pitnú vodu z jediného kohú ka. Pretože je ﬁlter
inštalovaný mimo puzdra, zariadenie s jeho kompaktnými rozmermi
sa veľmi ľahko zmes do spodnej skrinky kuchynskej linky.

Zip All-In-One

Zip Classic

Jediným stlačením tlačidla si pripravíte váš
obľúbený čaj, kávu, nápoj alebo instantnú
polievku do pripravenej šálky.
Zip Hydroboil® a Hydroboil Plus® - automat
vriacej vody, vysoká účinnosť = nízke náklady.
Prístroj výrazne šetrí čas, zvyšuje produk vitu
v reštauráciách, nemocniciach a podnikoch.

Horúca voda stlačením jediného tlačítka.
Filtrovaná vriaca-horúca-teplá-studená-chladená a perlivá pitná voda
ihneď k dispozícii jediným stlačením tlačidla v každej kuchyni a domácnos .
Stvorené pre rodinné domy, byty a ﬁrmy. Vstavaný ﬁlter zvyšuje kvalitu vody.
Systém Zip HydroTap® je možné ľahko inštalovať do skrinky pod umývadlo.
Je možné ho kombinovať s nasledujúcimi elektronickými armatúrami:
Classic , Arc a AIO „All-in-one“ vo farbe leštený/matný chróm alebo
matná čierna.

HB PLUS 3

