
IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOICH 
PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW



SMACZNA, FILTROWANA WODA 

Poddawana procesowi MIKROFILTRACJI.

OSZCZĘDNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ  
Litr wody to jedyne 5 gr, to oszczędność do 60 % kosztów 
w stosunku do wody butelkowanej.

ZAPOMNIJ O OBSŁUDZE 

Montaż urządzenia jest wliczony w abonament.  
Nasz zespół serwisowy zajmuje się również wymianą 
filtrów i sanityzacją. 

WODOSTACJA ZASTĄPI ZWYKŁE BUTLE 

Z Wodostacją Dafi wodę pobierasz prosto z wodociągu  
- nigdy nie zabraknie wody dla Twoich pracowników czy  
klientów. Koniec z magazynowaniem pełnych i pustych  
butli na wodę.

EKOLOGICZNY DYSTRYBUTOR WODY 

Dwa warianty urządzenia do wyboru: 
wolnostojący i nablatowy.

EFEKTYWNY SYSTEM FILTRACJI DAFI
Znany od lat filtr Dafi zapewnia najwyższą jakość 
i smak filtrowanej wody. 

ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM GRZEWCZY 

Oszczędzaj energię, czas i pieniądze.

IDEALNA TEMPERATURA WODY
Wodostacja Dafi posiada 3 programy, dzięki którym  
można korzystać z filtrowanej wody o temperaturze  
dopasowanej do potrzeb Twoich pracowników 
czy klientów.
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Szanujemy Twój czas i wygodę. 
Zapewniamy kompleksową 
obsługę oraz serwis.

Zaoszczędź nawet do 60%
w stosunku do wody 
butelkowanej. 

*Koszt 5 gr za 1 litr wody stanowi suma: 
• 1 litr wody wodociągowej = 1 gr (na podstawie stawki 

jaka obowiązuje w 2021 roku w mieście Kielce 
1m³= 8,99 zł netto) 

• + koszt użytkowania Wodostacji = 4 gr (przy założeniu 
przefiltrowania 2500 litrów wody miesięcznie przy 
opłacie abonamentowej 99zł/mies. )

**Marka najczęściej wybierana  w ktegorii produktów 
filtrujących wodę kranową, źródło: FORMASTER S.A. na 
podstawie badania przeprowadzonego przez Publicis 
Groupe, październik 2021r.

LITR WODY JUŻ ZA 5 gr*
Dojazdy i montaż - GRATIS 

Podajnik do kubków - GRATIS

Regularny serwis urządzenia - GRATIS

Stały abonament niezależnie od tego  
ile wody wykorzystasz

Niezawodny filtr Dafi, marki  
nr 1** w Polsce dziedzinie filtracji 
wody kranowej

Biodegradowalne kubki papierowe

Bidony, termosy, karafki, szklanki 



Producent:

SYSTEM CHŁODZENIA

ENERGOOSZCZĘDNY
SYSTEM GRZEWCZY

EFEKTYWNY SYSTEM
FILTRACJI
Zapewnia 
wysokojakościową
wodę

KOMUNIKACJA 
DIODAMI LED

Pozwala na kontrolę
stanu pracy urządzenia

BLOKADA PRZYCISKU 
GORĄCEJ WODY

Zabezpiecza przed
przypadkowym 

uruchomieniem jej 
wypływu

NOWOCZESNA 
STYLISTYKA

Umożliwia 
wkomponowanie 

wodostacji w każde
wnętrze

DODATKOWY ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWA

Chroni przed 
ewentualnym zalaniem
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ul. Fabryczna 24
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www.formaster.com


