
VÝDEJNÍ STOJAN NA VODU

KaliX



Výdejní stojan na vodu KaliX od společnosti
Oasis představuje jednoduchý a čistý design,
snadné použití i údržbu tak, abyste vždy dostali
osvěžující pohárek vody.

Panel předních dveří je navržen pro snadný
servis i dezinfekci a umožňuje také
jednoduchý přístup k filtrům.

OASIS výdejní stojan na vodu s přímým
chlazením tlakové nádoby nabízí řadu
významných hygienických výhod.
Když voda vstupuje do systému, pokračuje do
tlakové nádoby, kde je přímo chlazena. Voda
tak nepřichází do styku se vzduchem dříve
než je vydána a tím je zajištěna konzistentní
chlazená voda.

Výdejní stojan na vodu KaliX nabízí unikátní
mechanický systém vypouštění vody, což
zabraňuje přetečení odkapávací misky.

Speciální funkce

• Dávkování vody tlačítkem
• Bezpečnostní zámek pro horkou vodu
• Volitelně přímé mechanické vypouštění vody
• Volitelně z výroby instalovaný zelený filtrační

systém
• Integrovaný dávkovač kelímků (pouze modely 

CD)
• Velký výdejní prostor pro plnění sportovních 

lahví & karaf

• Technologie přímého chlazení tlakové nádoby

KaliX

Barevné provedení

• Stříbrná & Tmavě šedá
• Světle šedá & Tmavě šedá

ŘADA LUXE:
• LUXE Stříbrná & Bílá

• LUXE Zlatá & Bílá





Technická specifikace.
Produkt KaliX

Model
P1PVKY P1PVHSY P1PVHSKY

P1PVCDKY P1PVCDHSY P1PVCDHSKY

Typ Cook & Cold Hot & Cold Tri-Temp

Váha (kg) 23.4 24.6 24.6

Okamžitý výdej studená voda: (litr) 1.5 1.5 1.5

Okamžitý výdej horká voda: (litr) - 1.5 1.5

Rozměry (cm) 112hx 32w x 38d 112hx 32w x 38d 112hx 32w x 38d

Spotřeba energie (Watt) 100 620 620

Studená voda výkon (litr/h)

21ºC teplota okolí 20 20 20

27ºC teplota okolí - - -

32ºC teplota okolí 8.5 8.5 8.5

38ºC teplota okolí - - -

Horká voda výkon (litr/h) - 7.9 7.9

Potřebujete více informací?
Neváhejte se na nás obrátit!

T: +420 220 413 411
E: info@coffee-break.cz
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