


 
Una aigua de proximitat, que evita llargs
transports fins a la taula, amb la reducció

de CO2 que això suposa.
 

Envasada a l'instant quan la demanes,
sense emmagatzematges i servida sempre
en envasos exclusius de vidre reutilitzables

que, respecten el contingut i no generen
residus.

 
La nostra tecnologia permet obtenir una

aigua pura però mantenint les sals
minerals necessaries per al nostre

organisme
 



desinfecció UV cuidem Andorra

sense transport

 
 

Provinent de l'aixeta i just abans que l'ampolla arribi a la teva
taula, sotmetem l'aigua a un procés d'UVc i filtració amb carbó

actiu, on obtenim un excellent Aigua Ambinature, lliure de
qualsevol olor, i altres substàncies que puguin afectar el seu gust,

conservant en tot moment la seva mineralització natural.
 
 



El tractament amb llum ultraviolada (UV)
és un mètode àmpliament reconegut i

provat de desinfecció de l'aigua. Entre els
seus Avantatges podem destacar:

 
• Acció Immediata.

 
• És un tractament físic, no químic, per la
qual cosa no altera la química de l'aigua.

 
• La llum ultraviolada no modifica color,

olor o gust de l'aigua i no genera
subproductes nocius.

 
• Fàcil ús i manteniment per operadors.

 
• Eficaç i compacte ja que requereix menys

espai que altres mètodes.



 
 

AIGUA AMBINATURE es classifica com aigua de consum  humà
filtrada, informació clara que podràs trobar sempre a la part del

darrere dels nostres envasos.
 

Al no filtrar amb els mètodes con l'osmosi (i no malbaratar aigua)
aconseguim mantenir les sals minerals necessàries per a un estil

de vida saludable.
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Dispensador Aigua Ambinature 

Instal.lació 

Ampolles Personalitzades

Manteniment Integral

Reparacions / Incidències

 

Servei tot inclós 

Equipat amb estalvi d'energia, permet el funcionament en espera
de la màquina (s'aconsegueix el 75% d'estalvi), mantenint una

temperatura baixa i evitant així la proliferació de bacteris.
 

Automatic AA s'instal·la amb l'exclusiu sistema de filtració Carbon
Block EVO. Està disponible en diverses versions: 30 l / h, 80 l / h, 150
l / ha la variant UV OUT, amb un llum de sortida UV bactericida en

cada àrea de subministrament individual.
 
 

Automatic AA

Manual AA
El subministrament d'aigua té diverses opcions, aigua natural

freda i gasificada. El model dispensador Manual AA Mecànic està
dissenyat per oferir una manera d'ús fàcil i intuïtiu. Disposa de

pràctiques aixetes mecàniques.
 
 

Consultar a l'annex altres models de sobretaula

 



El dispositiu està disponible en dues versions segons la seva
capacitat: de 80 l / h i de 150 l / h. Aquestes dues versions estan

dotades de botons manuals de doble funció: el botó de dalt aboca
al prémer, mentre que el botó de sota Start-stop activa el

subministrament amb una primera pressió i la desactiva amb una
segona pressió.

 
És ideal per a estructures que té poc espai disponible i és una

excel·lent solució per a menjadors, àrees d'autoservei, escoles i
gimnasos gràcies al seu sistema mecànic amb cabina de

revestiment. Super AA s'instal·la amb l'exclusiu sistema de filtració
Carbon Block EVO i tecnologia UV plus.

 
 
 

UVC

Super AA

Profesional AA
Protecció higiènica mitjançant especial amb acabat antivandàlic.

Termòstat per a la regulació de la temperatura d'l'aigua.
Fabricada en acer inoxidable de màxima qualitat el que fa que

sigui una font duradora i robusta de qualitat superior.
Gràcies als seus 3 temperatures és ideal per a qualsevol espai i

època de l'any.
Simple instal·lació mitjançant un endoll, entrada d'aigua i desguàs.

Sortidor 3 temperatures.
 

Consultar a l'annex altres models  



Superior AA

Ideal per omplir ampolles o gerres en restaurants, hotels o
menjadors de grans empreses.

 
 

Capacitat de refredament continu de 100 litres / hora.
Totalment fabricades en acer inoxidable, inclòs xassís interior

Polsadors lluminosos en acer inoxidable de diferents colors. Major
protecció higiènica mitjançant sortidors extraïbles.

Dos sortidors per omplir 2 ampolles simultàniament. Ventilació
frontal que facilita la seva instal·lació encastada.

Panell frontal per a accés de el servei tècnic. Vàlvula de seguretat a
l'entrada d'aigua.

Consultar a l'annex altres models  
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El dispositiu està disponible en dues versions segons la seva
capacitat: de 80 l / h i de 150 l / h. Aquestes dues versions estan

dotades de botons manuals de doble funció: el botó de dalt aboca
al prémer, mentre que el botó de sota Start-stop activa el

subministrament amb una primera pressió i la desactiva amb una
segona pressió.

 
És ideal per a estructures que té poc espai disponible i és una

excel·lent solució per a menjadors, àrees d'autoservei, escoles i
gimnasos gràcies al seu sistema mecànic amb cabina de

revestiment. Super AA s'instal·la amb l'exclusiu sistema de filtració
Carbon Block EVO i tecnologia UV plus.

 
 
 

Super AA

Profesional AA
Protecció higiènica mitjançant especial amb acabat antivandàlic.

Termòstat per a la regulació de la temperatura d'l'aigua.
Fabricada en acer inoxidable de màxima qualitat el que fa que

sigui una font duradora i robusta de qualitat superior.
Gràcies als seus 3 temperatures és ideal per a qualsevol espai i

època de l'any.
Simple instal·lació mitjançant un endoll, entrada d'aigua i desguàs.

Sortidor 3 temperatures.
 

Consultar a l'annex altres models  



Llenabotellas integrat que ofereix una solució robusta, elegant i
pràctica per omplir tot tipus d'ampolles.

Amb sensor o pedal.
Gran capacitat de fred per omplir ampolles i eliminar el

ús de gots de plàstic. Plat superior pla per poder reposar els
recipients còmodament. Llenabotellas totalment integrat en el

capçal. Sortida higiènica l'aigua,
a l'quedar oculta. Únic o doble resistent pedal integrat

d'acer inoxidable. Acabat antivandàlic: la safata recogeaguas no es
pot extreure, cargols allen. Temperatura de l'aigua freda fàcilment

regulable (termòstat).

Plus AA

Consultar a l'annex altres models  

 



Superior AA

Ideal per omplir ampolles o gerres en restaurants, hotels o
menjadors de grans empreses.

 
 

Capacitat de refredament continu de 100 litres / hora.
Totalment fabricades en acer inoxidable, inclòs xassís interior

Polsadors lluminosos en acer inoxidable de diferents colors. Major
protecció higiènica mitjançant sortidors extraïbles.

Dos sortidors per omplir 2 ampolles simultàniament. Ventilació
frontal que facilita la seva instal·lació encastada.

Panell frontal per a accés de el servei tècnic. Vàlvula de seguretat a
l'entrada d'aigua.

Consultar a l'annex altres models  

 





MODELS
AMPOLLES
EMPRESA

MODELS
AMPOLLES
RESTAURACIÓ

KIT IMATGE/INFO PRODUCTE
CATIFES DISPENSADORS

COMPLEMENTS:

Fuente de Agua
Tel: 354151

 AMPOLLES 

 KIT IMATGE/INFO PRODUCTE
CATIFES DISPENSADORS
CAIXES FUSTA APILABLES

COMPLEMENTS:



Fabricades en vidre
No altera en absolut el seu

contingut, no s'oxida, és
impermeable a líquids i gasos,

resisteix rentades i
esterilitzacions

Usar ampolles d'aigua de cristall
és beneficiós tant per a la nostra

salut com per al medi ambient

Zero  
Residus

 
 



ALTRES DISPENSADORS

Fuente de Agua
Tel: 354151



Zero Plàstics

Zero CO2
 

Zero Estocs
 

Zero  Residus



Fuente de Agua
Tel: 354151


