Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach każdy uczeń powinien
mieć zapewniony dostęp do wody pitnej. Zaspokojenie tej potrzeby jest bardzo
ważne i ma znaczący wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych oraz zmniejszenie problemu otyłości wśród dzieci. Idealnym
rozwiązaniem, stanowiącym stałe źródło wody pitnej w placówkach oświatowych jest poidełko. Proponowane przez nas urządzenia są bezpośrednio
podłączone do sieci wodociągowej i dzięki wbudowanym filtrom uzdatniają
wodę do picia. Zapewniają zawsze czystą i świeżą wodę bez konieczności
korzystania z plastikowych kubeczków. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk,
a strumień wody popłynie wprost do ust każdego dziecka.

POIDEŁKA

DLA DZIECI

ZDROWA
WODA DLA
KAŻDEGO

Graficzny monitor filtra
(tylko modele z filtrem)
Zielona, żółta i czerwona dioda
sygnalizuje stan zużycia filtra.

Elastyczna wylewka
Flexi-Guard zabezpiecza przed
urazami użytkowników. Posiada powłokę chroniącą przed
rozwojem drobnoustrojów.

Aktywacja czujnikiem
elektronicznym
Bezdotykowa i higieniczna
obsługa z automatycznym wyłącznikiem po 20 sekundach
bezczynności.

Green Tricker
Wyświetla liczbę
zaoszczędzonych plastikowych
butelek.

W KAŻDEJ

SZKOLE

Poidełko 1
PD 0001

8 291 zł

Połączenie stacji napełniania bidonów z urządzeniem
do bezpośredniego zaspokojenia
pragnienia bez używania
dodatkowych naczyń. UrządzeStrumień laminarny
Zagłębiona dysza napełniająca
zapewnia płynność strumienia
i minimalny rozprysk wody,
4-6 l/min.

nie to wykonane jest w 60%
z materiałów pochodzących
z recyklingu, dostosowane do
korzystania przez osoby niepełnosprawne, dzieci i osoby
dorosłe na wózkach. Specjalny
wyświetlacz z licznikiem informuje użytkownika o ilości zaosz-

FILTROWANIE WODY
NASZE FILTRY
• redukują zapachy i przebarwienia wody
• usuwają cząsteczki chloru i ołowiu
• prosta instalacja, szybkozłącze 1/4 obrotu ułatwia instalację
i wymianę
• polipropylenowa siatka filtracji wstępnej chroniąca filtr przed
grubszymi osadami
• opatentowany element filtracyjny z węglem aktywnym do
usuwania zapachu chloru i ołowiu

czędzonych butelek typu PET, wpisując się tym samym
w obowiązujące trendy ekologiczne. Wyposażone jest
w wysokiej jakości filtr (zawartość ołowiu, chloru, cząstek stałych oraz poprawę smaku i zapachu) wystarczający na około 12.000 litrów wody oraz chłodziarkę.
W przypadku zastosowania w placówkach szkolnych
może być wyposażone w specjalną bardzo wydajną,
elastyczną wylewkę Easy-Flex chroniącą dzieci przed
urazami. Dozownik do napełniania butelek uruchamiany jest automatycznie przez czujnik.

• zdolność filtracyjna około 12.000 litrów,
w zależności od stanu miejscowej wody
• zgodne z normami AN SI/NSF 42 – chlor,
AN SI/NSF 53 – redukcja ołowiu
• automatyczny wlotowy zawór odcinający,
który zamyka się podczas demontażu filtra,
eliminując wycieki wody
• montaż urządzeń dodatkowo płatny;
samodzielny montaż możliwy po zakupie
odpowiedniej złączki; w razie pytań skontaktuj
się z Biurem Obsługi Klienta

Poidełko 2

Poidełko 3

• regulacja wysokości strumienia przez specjalny otwór w przycisku,
bez konieczności rozbierania
• poidełko wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• specjalne ukształtowanie misy ogranicza chlapanie
• samopowrotny przycisk uruchamiający odporny na intensywne użytkowanie, który
nie wymaga chwytania ani przekręcania

• regulacja wysokości strumienia przez specjalny otwór w przycisku,
bez konieczności rozbierania
• poidełko wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• specjalne ukształtowanie misy ogranicza chlapanie
• samopowrotny przycisk uruchamiający odporny na intensywne użytkowanie, który
nie wymaga chwytania ani przekręcania

PD 0002

PD 0003

5 216 zł

3 986 zł

Poidełko 4

Poidełko 5

Stacja bidonów wraz z poidełkiem, wandaloodporne, o trwałej konstrukcji. Wylewka z przeplywem
zmniejszającym rozpryski wody o wydajności 4,56l/min. Doskonałe do obszarów rekreacyjnych.

Poidełko podwójne, wandaloodporne, o trwałej konstrukcji. Doskonałe do obszarów rekreacyjnych.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

wykonana ze stali walcowanej na zimno o grubości 4,5 mm
wykończenie proszkowe, odporne na warunki atmosferyczne
łatwy w użyciu przedni przycisk z zaworem samozamykającym
występuje w wersji mrozoodpornej - zawór dodatkowo płatny
posiada atest dla osób nieopełnosprawnych

PD 0004		

21 353 zł

wykonane ze stali walcowanej na zimno o grubości 4,5 mm
wykończenie proszkowe, odporne na warunki atmosferyczne
łatwy w użyciu przedni przycisk z zaworem samozamykającym
bardzo wytrzymała wylewka wykonana z chromowanego
mosiądzu

PD 0005

Poidełko 6

Poidełko 7

Naścienna stacja bidonów, wandaloodporna,
o trwałej konstrukcji. Wylewka z przeplywem
zmniejszającym rozpryski wody o wydajności 4,5-6l/min. Doskonałe do obszarów rekreacyjnych.
• wykonana ze stali walcowanej na zimno o grubości 4,5 mm
• wykończenie proszkowe, odporne na warunki
atmosferyczne
• występuje w wersji mrozoodpornej - zawór dodatkowo płatny
• łatwy w użyciu przedni przycisk z zaworem samozamykającym
• posiada atest dla osób nieopełnosprawnych

Poidełko zewnętrzne,
wandaloodporna, o trwałej konstrukcji. Bardzo wytrzymała wylewka wykonana z chromowanego
mosiądzu.

PD 0006

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25
Infolinia
801 5555 08

20 198 zł

Doskonałe do obszarów
rekreacyjnych.
• wandaloodporne, o trwałej konstrukcji
• wykonane ze stali walcowanej na zimno o grubości 4,5 mm
• wykończenie proszkowe, odporne na warunki atmosferyczne
• łatwy w użyciu przedni przycisk z zaworem samozamykającym
• posiada atest dla osób nieopełnosprawnych

14 003 zł

poczta@nowaszkola.com
www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com

PD 0007

12 753 zł

Zapisz się
na nasz newsletter
na stronie
sklep.nowaszkola.com
i bądź na bieżąco
ze wszystkimi promocjami!

