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..Regionality
To dobré leží často 
ve Vaší blízkosti

...Vitality
Voda je často 
podceňovaným 
zdrojem energie

..Zodpovědnosti
Každým douškem 
zlepšujete svět

..Chuti
Magnesiem 
zušlechtěná voda 
chutná geniálně

Voda je životním elixírem a zároveň omezeným přírodním zdrojem. Ne vždy je 
dostupná v takové kvalitě, ve které bychom ji potřebovali. Proto jsme si vzali 
za úkol, že vodu ve Vaší blízkosti upravíme tak, aby splňovala nejvyšší nároky 
na její kvalitu, odpovídala požadavkům a přáním konzumentů a byla jim vždy 
a všude k dispozici. Bez nákladů na přepravu, bez produkce zbytečných plas-
tových obalů, ale s velkým inovativním duchem, vědomostmi, odpovědností 
a respektem k našemu vzácnému bohatství – vodě. 



Kompaktní, výkonný, pro všestranné použití. Zařízení pro 
různé způsoby použití, od domácností přes kanceláře 
se spotřebou vody střední velikosti. S jedinečnou BWT 
Magnesium filtrační technologií a s integrovanou UV 
technologií zajišťuje AQA drink Pro 20 jedinečnou chuť 
vody a její hygienickou nezávadnost. 

Zakoupením výdejníku vody BWT získáváte více než jen 
zařízení. Zároveň i nejlepší vodu pro Vás a kromě toho 

přispějete i ke zlepšení životního prostředí. Ve spoluprá-
ci s BWT servisním oddělením (after sale) Vám přinášíme 
nejlepší individuální komplexní péči pro více bezpeč-
nosti, hygieny a komfortu. 

Vše, co k tomu budete potřebovat, je pouhé stisknutí 
tlačítka a během okamžiku si můžete užívat lahodnou 
chuť BWT vody. O zbytek se postaráme my.

AQA drink
Pro 20

BWT Odbornost BWT Hygiena

účinná ochrana chutná lépe.

Ultrafiltrace bakterií 
a mikroplastů na vstupu

UV desinfekce na výstu-
pu  vody

Promyšlený systém 
desinfekce, čištění 

a servisu

Dodávka, instalace & 
uvedení do provozu

Zaškolení & Pokyny pro 
údržbu

Profesionálové na pitnou 
vodu – partneři ve Vašem 
okolí

Geniální chuť
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1) Měsíční nájemné zahrnuje náklady na uvedení do provozu a pololetní servis zařízení.
2) Kupní cena zahrnuje náklady na uvedení do provozu. Servis zařízení není předmětem kupní ceny.

AQA drink Pro 20 – stolní provedení
Sada obsahuje:
 » Výdejník vody AQA Drink Pro 20          

 » AQA drink instalační sada na vodu

 » AQA drink instalační sada na CO2

 » BWT Filtrační technologie s UF (Standard MPC 500)

 » Filtrační hlava BWT Magnesium 

 » BWT Komplexní servis

AQA drink Pro 20 – volně stojící provedení
Sada obsahuje:
 » Výdejník vody AQA Drink Pro 20  

 » Kabinet pro výdejník vody AQA Drink Pro 

 » AQA drink instalační sada na vodu

 » AQA drink instalační sada na CO2

 » BWT Filtrační technologie s UF (Standard MPC 500)

 » Filtrační hlava BWT Magnesium 

 » BWT Komplexní servis

Měsíční nájemné 1) 1 699,- / 48 Měsíců
1 979,- / 36 Měsíců Objednací č. M8–26026

Prodejní cena 2) 38 434,- Objednací č. 8–26026

TECHNICKÉ ÚDAJE AQA drink Pro 20

Objednací číslo 8–25060

Kabinet 8–25063
Počet uživatelů do 20

Výdej chlazené/perlivé vody 20 l/h

Výdej neperlivé vody > 100 l/ h

Teplota chlazené vody 4 – 12 °C

Rozměry výdejníku (Š x V x H) 23 × 39 × 36 cm

Rozměry kabinetu (Š x V x H) 23 × 80 × 36 cm

Měsíční nájemné 1) 1 799,- / 48 Měsíců
2 079,- / 36 Měsíců

Objednací č. 
M8–26025

Prodejní cena 2) 43 114,- Objednací č. 8–26025

UVUF

AQA drink Pro 20 - stolní a volně stojící provedení 

Kompaktní, výkonný, univerzální, s dezinfekcí pomocí UV 
záření

Kompaktní, výkonné všestranné zařízení ve stolním provedení je ideálním 
řešením pro všechna místa s nízkou spotřebou vody. Díky unikátní technologii 
mineralizace magnesiem a UV technologii poskytuje AQA drink Pro 20 
maximální možnou čistotu vody.

Doporučená maloobchodní cena 2019 v CZK bez DPH. Technické změny, typografické a tiskové chyby vyhrazeny.

Hygiena & Servis 
Pro každodenní požitek z konzumace čerstvé Magnesiem mineralizované vody je nezbytné, aby byl výdejník vody AQA Drink v pravidelných inter-
valech servisován a čištěn. BWT a pro výdejníky AQA Drink vyškolení profesionálové na pitnou vodu jsou Vašimi partnery pro perfektní pololetní BWT-
Hygienický komplexní servis.



AQA 
drink 30, 40 & 60 

AQA drink 40 – prémiový stojanový výdejník s ele-
gantním designem
Unikátní výdejník vody AQA drink 40 se perfektně hodí pro všechna místa 
s vysokým odběrem vody, jako jsou výstavní haly, fitness centra nebo infor-
mační stánky. Jeho elegantní provedení oživí jakékoli prostředí. Je vyroben 
z vysoce kvalitní broušené nerezové oceli a díky LCD displeji přináší možnost 
prezentovat image spoty či obrázky, čímž můžete klientovi zpříjemnit chvíle 
čekání a předat mu Vámi vybrané reklamní sdělení. Vnitřní filtr s patento-
vanou technologií mineralizace vody magnesiem přemění obyčejnou vodu 
v jedinečný požitek. UV-C lampa navíc zabrání kontaminaci vody bakteriemi.

AQA drink 30 – vyroben s důrazem 
na kvalitu a výkon
Moderní výdejník vody vyrobený z vysoce 
kvalitní nerezové oceli, je nejen potěšením pro 
Vaše oči, ale také vynikajícím přístrojem vhod-
ným zejména pro prostory, ve kterých je kladen 
důraz na kvalitu a výkon. Lze si vybrat z několika 
možností výdeje vody – chlazené, sycené, poko-
jové nebo horké, a to za pomocí stisku daného 
tlačítka. Všechna zařízení jsou vybavena paten-
tovanou technologií mineralizace magnesiem 
a integrovanou UV-C lampou, která zabraňuje 
kontaminaci bakteriálním znečištěním.
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Doporučená maloobchodní cena 2019 v CZK bez DPH. Technické změny, typografické a tiskové chyby vyhrazeny. 

AQA drink 60 – ideální společník 
pro velkou spotřebu vody
Výdejník AQA drink 60 je větším provedením 
výdejníku AQA drink 30 a vyniká svým moder-
ním a robustním designem. Díky své kapacitě 
60 l/h a řadě možností výdeje má prakticky 
neomezené využití - od umístění do škol až po 
eventy s vysokou návštěvností. Všechna zaří-
zení jsou vybavena patentovanou technologií 
mineralizace magnesiem a integrovanou UV-C 
lampou, která zabraňuje kontaminaci bakteriál-
ním znečištěním.

Technické údaje AQA drink 30 AQA drink 40 AQA drink 60

Počet uživatelů 15 – 30 15 – 50 40 – 100

CAS – C – Chlazená / A – Pokojová 
/ S – Perlivá
HCS – H – Horká / C – Chlazená / 
S – Perlivá

CAS – C – Chlazená / 
A – Pokojová / S – Perlivá

CAS – C – Chlazená / A – Pokojová / 
S – Perlivá
HCS – H – Horká / C – Chlazená / 
S – Perlivá

Výdej chlazené / perlivé vody 30 l/h 30 l/h 60 l/h

Výdej neperlivé vody 120 l/h 120 l/h 120 l/h

Teplota chlazené vody 5 – 12 °C 3 – 10 °C 5 – 12 °C

Výdej horké vody (HCS & HCA) 8 l/h - 8 l/h

Teplota horké vody (HCS & HCA) 95 °C - 95 °C

Rozměry výdejníku (Š x V x H) 26 × 41,5 × 50 cm 40 × 131 × 41 cm 32 × 47 × 51 cm

Rozměry kabinetu (Š x V x H) 26 × 98 × 48,5 cm - 32 × 92,5 × 48,5 cm



AQA drink
Pure

AQA drink Pure U-Set

Set zahrnuje:
 » Filtr Magnesium Mineralized Water Protect

 » AQA monitor (digitální průtokoměr s LED indikací zbylé kapacity 
filtru pro baterie Grohe)

 » Připojovací hlavu

 » Prémiovou trojcestnou baterii Grohe ve tvaru písmene C

Set zahrnuje:
 » Filtr Magnesium Mineralized Water Protect

 » AQA monitor (digitální průtokoměr s LED indikací zbylé kapacity 
filtru pro baterie Grohe)

 » Připojovací hlavu

 » Prémiovou trojcestnou baterii Grohe ve tvaru písmene U

Prodejní cena setu 14 999,- Objednací č. 8–12651 Prodejní cena setu 14 999,- Objednací č. 8–12650

Set AQA drink Pure s baterií Grohe

Typ C nebo U kohoutek

Barva chrom

Materiál kov

Výška
C kohoutek 410 mm

U kohoutek 355 mm

Použití Otočný kohoutek, páková baterie 
a přídavná páka

Montáž Sestava s jedním otvorem

Filtrační technologie
Technologie mineralizace vody 
hořčíkem s ochranou před vodním 
kamenem

Umístění LED indikace filtru Na monitoru pomocí LED indikátoru

AQA drink Pure C-SetA

e: e:

» KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

»  DVA ATRAKTIVNÍ MODELY 
KOHOUTKOVÝCH BATERIÍ

»  VODA MINERALIZOVANÁ 
HOŘČÍKEM

»   LED INDIKÁTOR VÝMĚNY 
FILTRU

Doporučená maloobchodní cena 2019 v CZK bez DPH. Technické změny, typografické a tiskové chyby vyhrazeny.



BWT  
Kuchyňské 
filtry 



Voda mineralizovaná hořčíkem Filtrace Care
Voda mineralizovaná 

hořčíkem
Protect

Voda mineralizovaná 
hořčíkem

Protect Care

Filtrovaná voda 
Care

Typ M200 M300 M400 IC50 MP200 MP300 MP400 MPC400 MPC500 TC200

Vlastnosti Mg-Technologie Ultrafiltrace Mg-Technologie + ochrana 
před vodním kamenem

Mg-Technologie +  
ochrana před 

vodním kamenem + 
Ultrafiltrace

Ultrafiltrace + Ak-
tivní uhlí

Mineralizováno mag-
nesiem pro perfektní 
chuť

- -

Redukce chlóru -

Ochrana před 
vápníkem pro Vaše 
spotřebiče

- - -

Redukce mikroplastů 
a bakterií - -

Kapacita v l při 
12 °dH (za den*) 1 330 (11) 5 000 (42) 6 000 (50) 600 (5) 2 100 

(17) 2 500 (21) 2 250 
(19) 8 000 (67)

Kapacita vypočítána 
při Studená aplikace Celková 

spotřeba Horká & studená aplikace Studená 
aplikace

Horká & 
studená 
aplikace

Celková spotřeba

Výška v mm  
(s filtrační hlavou) 385 500 175 385 500 527 385

Průměr v mm 88 130 60 88 130 147 88

Použití s (v kombi-
naci s)

AQA drink Pro 20 (v kombinaci 
s Filtrovanou vodou Care) & 

AQA drink Pure

AQA drink Pro 
20 &  

Voda mine-
ralizovaná 
hořčíkem

AQA drink Pure AQA drink Pro 20 & 
AQA drink Pure

AQA drink Pro 20 & 
AQA drink Pure při 
použití změkčené 
vody / při velmi 

měkké vodě

Objednací číslo 8–12591 8–12592 8–12593 8–12659 8–12656 8–12657 8–12658 8–12595 8–12596 8–12655

Cena 2 049 Kč 2 309 Kč 2 795 Kč 2 572 Kč 2 099 Kč 2 555 Kč 2 795 Kč 3 349 Kč 4 389 Kč 3 599 Kč

Voda mineralizovaná hořčíkem 
Filtr pro mineralizaci vody hořčíkem je ideál-
ním řešením pro čisté potěšení z pití vody. Je 
vyvinutý speciálně pro využití pouze studené 
vody a přináší spolehlivou funkčnost i dlou-
hou životnost kartuše. 

Voda mineralizovaná hořčíkem Protect
Pokud požadujete úpravu vody při přípravě 
horkých nápojů, doporučujeme použít filtr, 
který také spolehlivě snižuje tvrdost vody 
a chrání Vaše spotřebiče před usazeninami 
vodního kamene. Přidání hořčíku optimalizu-
je chuť pitné vody. 

Voda mineralizovaná hořčíkem Protect Care
Pro jedinečnou chuť a perfektní hygienickou 
čistotu. Pro použití v oblastech se zvýšeným 
požadavkem na hygienicky čistou vodu doporu-
čujeme použít filtr mineralizující vodu hořčíkem 
s přidanou intergovanou filtrační membránou, 
která zachytí až 99,9999 % bakterií a mikroplas-
tů pro maximální hygienickou bezpečnost.

Filtrovaná voda Care
Pro jedinečnou chuť a perfektní hygienickou 
čistotu. Filtr pomáhá zbavit vodu všech nežá-
doucích látek, které mohou ovlivnit její chuť 
a vůni, jako je např. chlór. Integrovaná filtrační 
membrána zachytí až 99,9999 % bakterií a mi-
kroplastů pro maximální hygienickou bezpeč-
nost.

Filtrace Care  
Pro perfektní hygienickou čistotu. Bakterie 
a mikroplasty jsou zachyceny pomocí integro-
vané filtrační membrány, která zajistí maximální 
hygienickou bezpečnost vody - a to až na 
99,9999 %. Díky kompaktímu designu lze filtr 
snadno nainstalovat.

* Údaje v závorce = Denní kapacita při půlročním servisu & 20 pracovních dní v měsíci



Prodejní cena 25 499,- Objednací č. 8–21100

BWT
Thero 90

VÝKONNÁ 

FILTRACE 

VODY

» TVRDOST

» DUSIČNANY

» CHLORIDY

» MIKROPLASTY

»  BAKTERIE &  
VIRY

» ZBYTKY LÉČIV

»  HORMONY

Technické údaje BWT Thero 90

Výkon při 15 °C 90 l/h | 1,5 l/min

Minimální vstupní tlak 2,0 bary

Okolní teplota 5 – 40 °C

Teplota vody 5 – 30 °C

Míra odsolení > 98 %

Výtěžek permeátu 50 %

Maximální tvrdost napájecí vody 20 °dH

Maximální obsah železa (Fe) a manganu (Mn) 
v napájecí vodě < 0,05 mg/l

Maximální obsah oxidu křemičitého SiO2 
v napájecí vodě < 15 ml/l

Celkový obsah rozpuštěných solí (TDS) < 500 mg/l

Index znečištění vody částicemi (SDI) < 3 %/min

Oxidační látky < 0,05 mg/l

Výměna filtru nejméně každé 2 
roky

Víceúčelové řešení pro úpravu pitné 
vody
BWT Thero 90 představuje kompaktní poddřezovou 
jednotku reverzní osmózy. Jedná se o unikátní membrá-
nový filtr, který lze využít pro odstraňování různorodého 
nežádoucího obsahu z pitné vody. Jemná poréznost mem-
brány však klade požadavky na vlastnosti napájecí vody, 
zejména pak na obsah přítomných oxidantů, které zpravi-
dla po vysrážení membránu zablokují. Reverzní osmóza se 
nejčastěji používá pro odstranění nadlimitního množství 
chloridů, dusičnanů či síranů. Vodu z komunálního záso-
bování spolehlivě zbaví bakterií a virů, mikroplastů nebo 
zbytků léčiv a hormonů.

Doporučená maloobchodní cena 2019 v CZK bez DPH. Technické změny, typografické a tiskové chyby vyhrazeny.



Název produktu Popis Objednací číslo Cena v Kč

TRITANTM láhev se středovým sítem
Růžová 0,6 l 8–25312

313 Kč
Modrá 0,6 l 8–25325

BWT Robustní karafa na vodu 1,1 l 8–25316 849 Kč

BWT Karafa Deluxe z ručně foukaného skla 1,2 l 8–25323 999 Kč

BWT Termoláhve
Růžová 0,5 l 8–25317

660 Kč
Modrá 0,5 l 8–25318

BWT Dětské láhve
Růžová 0,375 l 8–25327

289 Kč
Modrá 0,375 l 8–25326

BWT Skleněná láhev 0,55 l 8–25341 429 Kč

BWT skleničky, 6 ks
Velikost M, 230 ml 8–25319 899 Kč

Velikost L, 300 ml 8–25320 999 Kč

Název produktu Popis Objednací číslo Cena v Kč

AQA drink desinfekční sprej 2 × 250 ml 8–25409 754 Kč

AQA drink servisní kartuše 8–25597 1 950 Kč

AQA drink speciální čistič 24 ks 8–25410 3 354 Kč

AQA monitor bez kroužku 8–12641 975 Kč

AQA drink UV lampa AQA drink 30/60 8–25528 1 014 Kč

AQA drink UV lampa AQA drink 40 8–25529 1 014 Kč

AQA drink Pro 20 UV lampa 8–25544 1 014 Kč

Utěrka mikrovlákno 40 × 40 mm 5 ks 8–25405 702 Kč

AQA drink servisní kufřík
Desinfekční sprej 2 × 250 ml, servisní kartuše, speciální čistič 5 
ks, utěrka mikrovlákno 5 ks, proplachovací nádoba, hygienické 
rukavice 5 párů

8–25407 5 460 Kč
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Od jednorázového k opakovanému použití
BWT uvádí na trh individuální design láhví a karaf. Design ztvárněný atraktivními čistými liniemi se prolíná celým produktovým programem nabídky BWT. 
Produkty BWT přináší estetickou cestu od jednorázových k ekologickým obalům pro opakované použití. Ve smyslu sloganu „For You and Planet Blue“ 
vyvinula společnost BWT sérii nerozbitných, funkčních nápojových láhví pro široké použití. Všechny plastové láhve na opakované použití jsou zhotoveny z 
vysoce kvalitního materiálu TritanTM a neobsahují BPA. Série skleněných produktů byla vyvinuta pro každodenní použití v kancelářích, domácnostech, pro 
meetingy nebo pro kulturu stolování s vysokými nároky.    

BWT  
Příslušenství

ml
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S jedním filtrem Magnesium Mineralized Water Protect Care MPC 500 
a s ekologickými Refill-lahvemi od BWT můžete ušetřit až 2 500 ks 
litrových plastových lahví! 
 
Vychutnejte si Magnesium Mineralized Water ve vaší domácnosti, v 
kanceláři nebo na cestách – kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv budete chtít.  

VĚDĚLI JSTE 

…?
...ŽE SE V ČESKÉ 

REPUBLICE DENNĚ 

SPORTŘEBUJÍ AŽ 

4 MILIONY PLAS-

TOVÝCH LAHVÍ?

BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196 – Čestlice, 251 01 Říčany

  +420 272 680 300 
 office@bwt.cz

bwt.cz


