
 

 

 

 

 

Źródełka wody pitnej Aquadrink są idealnym sposobem, aby 
zapewnić stałe źródło świeżej wody dla uczniów, pracowników lub 

klientów. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie występuje 
zapotrzebowanie na nieograniczony i tani dostęp do wody pitnej. 

Źródełka wody pitnej oferowane przez Proffico to produkty o 
najwyższych parametrach użytkowych oraz estetycznych. Cechuje 

je łatwość instalacji oraz obsługi. 
 
 

Szeroka oferta 
Poszczególne modele źródełek wody zróżnicowane są pod względem miejsca instalacji, wydajności 

oraz wzornictwa, dlatego możemy zaproponować rozwiązania dostosowane do indywidualnych 

potrzeb Zamawiającego. Nasz asortyment obejmuje także fontanny wody pitnej, które zostały 

zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwy i bezpieczny dostęp do wody również osobom na wózkach 
inwalidzkich oraz dzieciom. Oferujemy fontanny wody pitnej dedykowane dla szkół, biur, obiektów 
sportowych, placówek medycznych oraz innych budynków użyteczności publicznej. 
 

 
Zdrowie i bezpieczeństwo 

Wszystkie oferowane przez nas modele źródełek wody pitnej zostały zatwierdzone niezależnymi 
certyfikatami jakości i bezpieczeństwa. Fontanny wody pitnej dostosowane są do kontaktu z wodą 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zapewniają dostęp do wody zdatnej do picia dla dzieci i 

młodzieży, zgodnie z zarządzeniem z czerwca 2014 r. w sprawie organizacji żywienia w placówkach 

oświatowych. Oferowane źródełka wody pitnej to urządzenia proste i bezpieczne - nie mają 
elementów, które mogą spowodować skaleczenie lub być połknięte. Łagodne, profilowane 

krawędzie poidełek minimalizują ryzyko powstawania urazów związanych z przypadkowym 

uderzeniem lub obtarciem. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników wykonujemy badania 

bakteriologiczne jakości wody. W uzasadnionych przypadkach, gdy jakość wody doprowadzanej do 
źródełka wymaga poprawy, instalacja jest uzupełniania o lampę UV, która skutecznie eliminuje 

występujące mikroorganizmy. 
 

 

Funkcjonalność i oszczędność 
Źródełka wody Aquadrink są podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej co zapewnia 

jednocześnie świeżość wody, długotrwałą wygodę użytkowania oraz oszczędność. Wszystkie 

modele wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 304 o podwyższonej grubości 2 mm, 
co zapewnia ich długoletnią trwałość. W przypadku naszych źródełek wody nie ma konieczności 

kupowania, wymiany i przechowywania butli, jak to ma miejsce przy zastosowaniu dystrybutorów 
butlowych. Woda ze źródełka podawana jest na bieżąco według potrzeb, nie zalega w butlach, a więc 

nie pogarsza się jej jakość. Niewątpliwym atutem zastosowania źródełek wody pitnej jest ogromna 

oszczędność, dla porównania cena za doskonałej jakości świeżą wodę ze źródełka jest 500-krotnie 
niższa od tej butelkowanej. 
 
 

 

Aquadrink – Źródełka wody pitnej 
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Łatwy montaż 

Źródełka wody pitnej Aquadrink są bardzo proste w instalacji. Montaż źródełek wody może być 

wykonany samodzielnie przez użytkownika przy wykorzystaniu zestawu instalacyjnego 
dołączanego do każdego zamówienia wraz z instrukcją. Źródełka wody pitnej mogą być montowane 
na różnej wysokości, w zależności od potrzeb użytkowników. Oferowane urządzenia nie wymagają 

podłączenia do sieci elektrycznej. Na życzenie Klienta zapewniamy kompleksową usługę dostawy 
wraz z montażem a także badania wody. 
 
 

Wymagania instalacyjne 

Każde źródełko wody pitnej powinno zostać zamontowane w pomieszczeniu ogólnie dostępnym, 
posiadającym bezpośredni dostęp do wody pitnej oraz kanalizacji. W szczególnych przypadkach, 
gdy brak jest dostępu do kanalizacji, oferujemy również rozwiązania nie wymagające odpływu. 
Rozwiązania bezodpływowe są dobierane indywidualnie dla każdego Klienta po konsultacjach i wizji 

lokalnej na obiekcie. 

 

 

Akcesoria dodatkowe 

▪ zestawy filtracyjne wody 

▪ lampy UV do dezynfekcji wody 

▪ moduły ochronne zapobiegające zalaniu ściany w miejscy montażu z dowolną grafiką lub 
grawerem 

▪ wylewki umożliwiające nalewanie wody do butelek sportowych, karafek, czajnika 

▪ podajniki do kubków jednorazowych 

▪ zabezpieczenie źródełka przed pyłem i zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu (klosz lub 
panel pyłoszczelny) 

▪ inne wskazane przez Klienta. 
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Aquadrink Optima 1   

Przeznaczenie 

Fontanna wody pitnej AQUADRINK OPTIMA 1 dedykowana jest szkołom, ośrodkom sportowym, 
placówkom medycznym oraz innym jednostkom, gdzie głównymi użytkownikami są dzieci. 
 
Cechy modelu 

▪ wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304 o podwyższonej grubości 2 mm 

▪ strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem 

▪ regulacja przepływu wody 

▪ chromowana wylewka oraz odpływ 

▪ półkolisty kształt oraz łagodnie profilowane krawędzie 

▪ dolna pokrywa zabezpieczająca 

 

 
 

Podawany produkt woda pitna 

Wydajność ok. 60 l/h 

Wymiary (wys. szer. gł.) 16,5 cm x 28 cm x 31 cm 

Ciśnienie pracy 1,5 – 6 bar 

Wykonanie stal nierdzewna 304 

Przyłącze wodne gwint 15 mm (1/2″) 

Przyłącze kanalizacyjne DN 32 mm 

Temperatura pracy 5-40°C 

Wyposażenie standardowe 
filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa 
zakrywająca, zestaw montażowy 

Wyposażenie opcjonalne filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik 

Forma reklamy 
grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub 
grawerem, naklejki 3D 

 
 



 

Aquadrink Optima 2  

Przeznaczenie 

Fontanna wody pitnej AQUADRINK OPTIMA 2 z możliwością zabudowy, umożliwia stały dostęp do 
świeżej wody w miejscach publicznych. Idealnie nadaje się do zakładów produkcyjnych, szpitali, 
klubów fitness.  
 

Cechy modelu 

▪ wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304  

▪ strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem 

▪ regulacja przepływu wody 

▪ gumowa wylewka  
 

 

Podawany produkt woda pitna 

Wydajność ok. 60 l/h 

Wymiary (wys. szer. gł.) 7,5/5 cm x 28 cm x 31 cm 

Ciśnienie pracy 1,5 – 6 bar 

Wykonanie stal nierdzewna 304 

Przyłącze wodne gwint wewnętrzny 15 mm (1/2″) 

Przyłącze kanalizacyjne DN 32 mm 

Temperatura pracy 5-40°C 

Wyposażenie standardowe 
filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, zestaw 

montażowy 

Wyposażenie opcjonalne filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik 

Forma reklamy 
grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub 
grawerem 

 
 



 

Aquadrink Biznes 1 Panel 
Przeznaczenie 

Użyteczność i nowoczesna stylizacja modelu AQUADRINK Biznes 1 Panel decyduje o szerokim 
zastosowaniu nie tylko w biurach, ale także w miejscach użyteczności publicznej takich jak galerie 
handlowe, placówki medyczne, kluby fitness, siłownie itp.   
 

Cechy modelu 

▪ wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304  

▪ strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem 

▪ regulacja przepływu wody 

▪ chromowana wylewka oraz odpływ 

▪ nowoczesne wzornictwo 

▪ panel ścienny chroniący ścianę przed ochlapaniem  

▪ dolna pokrywa zabezpieczająca 

 

 
 

 

Podawany produkt woda pitna 

Wydajność ok. 80 l/h 

Wymiary (wys. szer. gł.) 46 cm x 46 cm x 48 cm (wymiar z panelem) 

Ciśnienie pracy 1,5 – 6 bar 

Wykonanie stal nierdzewna 304 + panel ścienny ze stali nierdzewnej 

Przyłącze wodne gwint wewnętrzny 15 mm (1/2″) 

Przyłącze kanalizacyjne DN 32 mm 

Temperatura pracy 5-40°C 

Wyposażenie standardowe 

Panel ścienny ze stali nierdzewnej 46 cm x 46 cm, filtr 

siatkowy, zawór regulacji wydajności, zdolna pokrywa 
zakrywająca, zestaw montażowy 

Wyposażenie opcjonalne filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik 

Forma reklamy 
grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub 
grawerem 



 

Aquadrink Biznes 2  
Przeznaczenie 

Model AQUADRINK Biznes 2 swoim nowoczesnym i estetycznym wyglądem idealnie znajdzie 
zastosowanie zarówno w miejscach publicznych jak i prywatnych takich jak: biura, urzędy, galerie 
handlowe, kina, teatry, ośrodki sportowe. 
 

Cechy modelu 

▪ wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304  

▪ strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem 

▪ regulacja przepływu wody 

▪ chromowana wylewka oraz odpływ 

▪ nowoczesne wzornictwo 

▪ dolna pokrywa zabezpieczająca 

 
 

Podawany produkt woda pitna 

Wydajność ok. 80 l/h 

Wymiary (wys. szer. gł.) 17 cm x 36 cm x 46 cm  

Ciśnienie pracy 1,5 – 6 bar 

Wykonanie stal nierdzewna 304  

Przyłącze wodne gwint wewnętrzny 15 mm (1/2″) 

Przyłącze kanalizacyjne DN 32 mm 

Temperatura pracy 5-40°C 

Wyposażenie standardowe 
filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa 

zakrywająca, zestaw montażowy 

Wyposażenie opcjonalne filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik 

Forma reklamy 
grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub 
grawerem 

 

 



 

Aquadrink Extra Safe  
Przeznaczenie 

Model AQUADRINK Extra Safe sprawdza się w najbardziej wymagających miejscach o 
podwyższonym ryzyku, takich jak obiekty niestrzeżone, postoje przy autostradach, stacje 
benzynowe, dworce autobusowe i kolejowe.  
 

Cechy modelu 

▪ wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304  

▪ strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem 

▪ regulacja przepływu wody 

▪ chromowana wylewka oraz odpływ 

▪ dodatkowe zabezpieczenie wylewki oraz przycisku uruchamiającego przed kradzieżą lub 

włamaniem 

▪ dolna pokrywa zabezpieczająca 

 

 
 

Podawany produkt woda pitna 

Wydajność ok. 60 l/h 

Wymiary (wys. szer. gł.) 16,5 cm x 28 cm x 31 cm  

Ciśnienie pracy 1,5 – 6 bar 

Wykonanie stal nierdzewna 304  

Przyłącze wodne gwint wewnętrzny 15 mm (1/2″) 

Przyłącze kanalizacyjne DN 32 mm 

Temperatura pracy 5-40°C 

Wyposażenie standardowe 
filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa 

zakrywająca, zestaw montażowy 

Wyposażenie opcjonalne filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik 

Forma reklamy 
grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub 
grawerem 

 


