
BLU2GO- automat na vodu nové generace 

Vážený zákazníku, 

představujeme Vám novinku, která je velice šetrná a především ekologická díky systému 

originálních ocelových termolahví.

BLU2GO je automat na vodu nové generace, který dávkuje do šálku nebo lahve 4 druhy vody. 

Jedná se o vodu neperlivou pokojové teploty, neperlivou studenou, perlivou a jemně perlivou.

U tohoto jedinečného automatu máte možnost zakoupit lahev z nerezové ocele, která je skvělá tím, 

že šetříme planetu od zbytečného plastu a především, že voda zůstává studená či horká až 12 

hodin ve stejné teplotě. Možnost je využití robustních papírových kelímků, které opakovaně můžete 

použít a jsou především 100% recyklovatelné.

Láhev z nerezové oceli můžeme jednoduše umýt a vyčistit. Ostatní láhve například skleněná, 

hliníková, potravinářská plastová s danými rozměry můžeme taktéž v automatu použít. Možnost je  

umýt a vyčistit i víčka od lahví.

Automat BLU2GO využívá výhradně platby bankovními nebo předplacenými firemními nebo jinými 

interními kartami a potvrzuje tak odklon od hotovosti 

Plochý a elegantní ovládací panel má vynikající design a maximální praktičnost pro snadné čištění 

a  dodržení maximální hygieny. Tento displej je snadno přístupný i pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Automat BLU2GO má nejpokročilejší a nejprofesionálnější chlazení, která umí vytvářet nejvyšší 

výkon. Tato úroveň je spolehlivá díky ponořením vodních cívek spolu s chladivem plynové cívky do 

ledové banky.BLU2GO doporučujeme do velkých průmyslových zón, nemocnic, škol, hotelů či do 

business center. 

Nyní máte příležitost technologii bezplatně vyzkoušet ve svém provozu. Obracejte se na nás.



BLU2GO- automat na vodu nové generace 

BLU2GO:  (kód zboží AUT-0450)

BLU2GO je automat na vodu nové generace, který dávkuje do 

pohárku nebo lahve 4 druhy vody. Jedná se o vodu neperlivou 

pokojové teploty, neperlivou studenou, perlivou a jemně perlivou.

U tohoto jedinečného automatu máte možnost zakoupit láhev z 

nerezové oceli, která je skvělá tím, že šetříme planetu od 

zbytečného plastu a především, že zůstává voda studená či horká 

až 12 hodin ve stejné teplotě. 

Láhev z nerezové oceli můžeme hygienicky jednoduše umýt a 

vyčistit přímo v automatu.

Automat BLU2GO umožňuje využít jak předplacené tak kreditní 

karty.

BLU2GO doporučujeme nejen velkým průmyslovým střediskům, ale 

také v nemocnicích, školách, hotelích či business centrech.



BLU2GO- automat na vodu nové generace 

Plochý a elegantní 
ovládací panel má 
vynikající design a 

maximální praktičnost pro 
snadné čištění.

Výběr ze 
studené, perlivé, 
jemně perlivé a 
vody pokojové 

teploty.

Zaručuje vysokou bezpečnost. 
Nabízí jedinečnou možnost 

prodávat zboží všude tam, kde 
je nutná zvýšená ochrana, 

mimo jiné i proti vandalismu.

Ovládání objemu 
pro každý typ vody 
(170ml šálek nebo 

500ml & 750ml 
láhev) na základě 

volby vybrané 
uživatelem. 

Nejpokročilejší chladící 
technologie, dosaženo díky 

ponoření vodních hadic 
spolu s chladivem plynové 

cívky do ledové banky. 
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Technické údaje:

▪ Nutnost připojení vody na vodovodní řad a na odpad
▪ Čistěním lahve se provádí také desinfekce pomocí ozónu
▪ Výška- 185 cm
▪ Šířka- 615 cm
▪ Hloubka- 735 cm
▪ Hmotnost- 190 kg


