
 

 
 
 

 

Przeznaczenie 
Saturator Proffico PSW-2 to wierna kopia saturatorów z czasów PRL. Kolekcjonerzy urządzeń retro  
i użytkownicy saturatora zgodnie potwierdzają, że wyróżnia go wyjątkowa dbałość o jakość wykonania 
i detale wykończenia. Autentyczny wygląd saturatora to nie przypadek a zasługa drobiazgowego 

procesu produkcyjnego, w trakcie którego stosowaliśmy najnowocześniejsze technologie produkcji  

i obróbki materiałów, w tym drukowanie elementów 3D. 
Saturator PSW-2 to urządzenie klasycznie piękne, ale również o najwyższych parametrach wykonania, 
z którego posiadania może być dumne każde przedsiębiorstwo wodociągowe. Przyciąga uwagę swoim 

wyglądem, intryguje i zaciekawia. Nie da się obok niego przejść obojętnie. Świetnie nadaje się do 
promocji firmy, czy różnego rodzaju wydarzeń. Saturator posiada na swojej obudowie specjalną 

przestrzeń przeznaczoną na reklamę. Do reklamy i promocji może zostać wykorzystany daszek, jak 

również specjalna odzież osób obsługujących saturator. Tylko dla formalności należy dodać, że posiada 

atest PZH i spełnia wszystkie wymagania w zakresie jakości wody pitnej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Zakres zastosowań 

▪ promocja zdrowej i czystej wody pitnej, 

▪ sprzedaż smakowej, gazowanej wody w celach zarobkowych, 

▪ podkreślenie charakteru imprez i eventów organizowanych w stylu czasów PRL, 

▪ uzupełnienie i podniesienie rangi wydarzeń publicznych (Dni Wody, Dni Miasta, dożynki, imprezy 

rocznicowe, imprezy plenerowe itp.). 

 
 
 
 

 

Saturator wózkowy  

Taca odciekowa ze stali nierdzewnej 

oraz podajnik kubków jednorazowych 
Chromowany nalewak wody i soków 



 

Specyfikacja techniczna  
 

Marka, typ:     Proffico, Saturator Wózkowy PSW-2 

Atest PZH do kontaktu z woda pitną:  tak 
Produkt:                  woda 
Pojemność zbiornika:    ok. 48 l 
Max ciśnienie wody:    6 bar 

Pojemność butli CO2:    3,5 l (5 kg) 
Średnie zużycie  CO2:    ok. 0,3 kg CO2/zbiornik 
Ciśnienie CO2:     ok. 4 bar  
Zapotrzebowanie mocy:   25 W 

Napięcie zasilania:    230 V 

Dezynfekcja wody:    lampa UV 
Gabaryty mm (szer. x wys. x dł.):  740/2030/1720 mm 
Masa netto:     ok. 130 kg 

Obsługa:     1 osoba 
 
Saturator Proffico PSW-2 został wykonany z 
materiałów i komponentów gwarantujących 

wysoką jakość wody. Szklanki wielokrotnego 
użytku zastąpiono jednorazowymi kubeczkami, 

woda jest dodatkowo dezynfekowana wydajną 

lampą UV. Większość elementów mających 
kontakt z wodą pitną została wykonana ze stali 

nierdzewnej. W zbiorniku o pojemności ok. 
48 litrów zainstalowane zostało ręczne mieszadło 

zapewniające właściwe wymieszanie wody 
z dwutlenkiem węgla. Na panelu sterowniczym 

przysłoniętym drzwiczkami zainstalowano zawory 
odcinające do wody i dwutlenku węgla, manometr 

oraz wodowskaz pokazujący aktualny poziom wody 

w zbiorniku. Wypływająca woda jest dezynfekowana przy użyciu lampy UV, a  kraniki retro umożliwiają 

dozowanie dwóch rodzajów soków. 
Obudowa została wykonana z kompozytu i może być lakierowana na dowolny kolor. Wolne przestrzenie 
na obudowie umożliwiają umieszczenie reklamy czy logo danej firmy. Całość została osadzona na 

specjalnej ramie z kołami, a wszystkie zewnętrzne metalowe elementy zostały wypolerowane na 
wysoki połysk lub pochromowane. 
 
Saturator posiada dodatkowo zasobnik kubeczków jednorazowych w kilku rozmiarach umożliwiający 
ich automatyczne wysuwanie. Tacka odciekowa została wykonana ze stali nierdzewnej, a jej odpływ 

jest połączony ze zbiorniczkiem tak, aby pod saturatorem pozostawała zawsze sucha przestrzeń. Do 
boków saturatora przytwierdzony został demontowany daszek. Użytkownik może wybrać kolor i rodzaj 

poszycia. Główne elementy saturatora są łatwo demontowane zapewniając bezproblemowy transport. 
 

 
 
 
 

Otwierana pokrywa saturatora, zawiasy 

gazowe 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Wyposażenie dodatkowe – opcjonalne 

▪ mobilny moduł zasilania zapewniający zasilanie lampy UV w przypadku braku dostępu do 
zewnętrznego źródła energii, 

▪ skrzynia transportowa z zamknięciami do bezpiecznego transportu i przechowywania saturatora, 

▪ nadruk reklamy lub firmowego logo na saturatorze, 

▪ kubeczki jednorazowe z nadrukiem firmowego logo lub dowolnej reklamy,  

▪ butla ze spożywczym dwutlenkiem węgla. 

 

 
 

Wnętrze saturatora: zbiornik na 

wodę, lampa UV oraz zbiornik 

na wodę odciekową. 

Panel sterowniczy z 

wodowskazem, manometrem 

zaworem wody oraz CO2. 

Nalewak umożliwiający 

dozowanie dwóch rodzajów 

soków z tacą odciekową. 


