Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho takmer nikto. Jeho dodržiavanie
je dôležité bez ohľadu na pohlavie či vek.
Voda je pre náš organizmus nesmierne dôležitá, už aj pre samotný fakt,
že tvorí až dve tretiny ľudského tela.
Prispieva k tomu, ako sa cítime, má vplyv na celkovú hydratáciu, a pomáha
predchádzať mnohým ochoreniam.
PureWater

Projekt PureWater a pitný režim
Projekt PureWater je výsledkom požiadavky dodávať kvalitnú, minerálnu
vodu a vyriešiť tak problém komplexného zabezpečenia pitného režimu.
Projekt PureWater je jedinečný tým, že ponúka:
• minerálnu vodu z prameňov hôr stredného Slovenska – Korytnica
• poskytuje kompletný balík služieb v oblasti zabezpečenia pitného režimu
• cena a kvalita produktu a služieb PureWater je navrhnutá tak, aby vysoko
kvalitný slovenský produkt kopíroval potreby domáceho trhu a umožnil
tak uspokojiť aj najnáročnejších
Základom pitného režimu je predovšetkým voda, najlepšie minerálna s nízkou až strednou mineralizáciou.
Optimálne množstvo nápojov, ktoré by mal človek denne vypiť, neexistuje. Doporučené množstvo, ktoré by malo telo prijať je 2-3 litre denne.
V ľudskom tele je voda prostredím, v ktorom prebiehajú zložité životné
procesy, predovšetkým látková a energetická premena. V tele má kľúčovú
úlohu tiež pri trávení potravy, vylučovaní škodlivých látok, tepelnej regulácii
a hydratácii organizmu. Je skrátka neoddeliteľnou súčasťou bežného dňa
každého z nás.
PureWater

Zloženie Vody
Voda získaná z prameňov vyvierajúcich v nadmorskej výške 1215 je
výnimočná svojou čistotou. Jej jemná chuť, nízka mineralizácia a absencia
bubliniek ju predurčujú na uhasenie smädu v každej situácii a dodržiavanie
čoraz častejšie zdôrazňovaného pitného režimu.
Zdroj: prameň Stredný Úplaz, Korytnica
Charakteristika: nízko-mineralizovaná voda, mäkká, vápenatohydrogénuhličitánová, s optimálnym vyváženým pomerom minerálov
Anióny

mg/l

Katióny

mg/l

Floridy F-

0,05

Sodík Na+

2,25

Chloridy Cl-

0,5

Vápnik Ca2+

7,21

Sírany SO42-

6,26

Horčík Mg2+

1,46

Dusitany NO2-

4,41

Draslík K+

0,5

Dusičnany NO3-

< 0,01

Náš produkt a služby
PureWater ponúka :
• minerálnu vodu vhodnú na dlhodobú
každodennú konzumáciu
• dizajnové výdajníky vody, vďaka ktorým je
24hodín denne k dispozícii chladená
i horúca voda na rýchlu a jednoduchú
prípravu kávy, čaju a instantných nápojov,
či polievok
• naša voda neobsahuje CO2, ktoré môže
spôsobiť pálenie záhy, poškodenie sliznice,
žalúdka a búšenie srdca
• individuálnu starostlivosť o každého
zákazníka, v záujme čo najlepšie uspokojiť
jeho potreby a požiadavky v oblasti
zabezpečovania pitného režimu
• poskytovanie balíka služieb v oblasti
hygienického servisu a údržby výdajníkov
vody, poradenstvo ohľadom ich umiestnenia
v prevádzke

NAŠE VÝDAJNÍKY VODY

MOGUL
Dizajn výdajníka vody typu MOGUL má hladké línie a moderný oválny tvar. Odkvapkávacia miska je navrhnutá tak,
aby jej tvar pri používaní stroja pohodlne udržal pohár. Miska
je jednoducho umývateľná.
Svojou funkčnosťou a moderným výzorom je určený hlavne
do kancelárskych priestorov a výrobných hál.
Využitie
Teplá voda – (92-96)0C vhodná na čaj a kávu
Studená voda – (3-6)0C vhodná na osvieženie
Veľmi nízka energetická náročnosť

AVALANCHE
Výdajník vody má odolnú polyetylénovú skriňu s ochranou
proti UV žiareniu, čím zabraňuje vyblednutiu farby. Svojim malým rozmerom je vhodný hlavne na umiestnenie do
kuchyne alebo kancelárskych priestorov. Odkvapkávacia
tácka je umývateľná v umývačke riadu.
Využitie
Teplá voda – (92-96)0C vhodná na čaj a kávu
Studená voda – (3-6)0C vhodná na osvieženie
Veľmi nízka energetická náročnosť

FLAŠKOVÉ VODY
Okrem výdajníkov vody ponúkame aj 1,5l a 0,5L fľaškové vody

Korytnica

Korytnica

Korytnica

Balenie:
1,5 l a 0,5 l PET

Balenie:
1,5 l a 0,5 l PET

Balenie:
1,5 l a 0,5 l PET

prírodná minerálna
voda perlivá

prírodná minerálna
voda jemne perlivá

prírodná minerálna
voda neperlivá

OCHUTENÉ FLAŠKOVÉ VODY

Korytnica

Korytnica

Korytnica

Balenie:
1,5 l PET

Balenie:
1,5 l PET

Balenie:
1,5 l PET

pomaranč

citrón

grapefruit
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