
Úsporný 
systém 
vratných 
pohárov

Oficiální obchodní partner:

Zálohovací 
systém 
vratných 
pohárov



(š. 27) x (v. 34) x (d. 39,5) cm
Spülboy NU portable

S0139 6 x 1 ks 
(š. 27) x (v. 34) x (d. 39,5) cm

Spülboy NU water+ portable 

S0149 6 x 1 ks 

Prostriedok na umývanie kief
pre cca. 33 užití [1 kg]

S2910 10 x 1 ks 

Tablety na umývanie pohárov 
Classic 48 x 4 ks [750 g]

S2938 10 x 1 ks 

Tablety na umývanie pohárov
Spülboy NU 100 ks [500 g]

S0410 12 x 1 ks 

Kefa obvodová XL
S0352 16 x 1 ks 

Bajonetová umývacia kefa XL
červená

S0364 12 x 1 ks 

VRATNÉ ŽETÓNY

PRÍSLUŠENSTVO

UMÝVACIE TABLETY

SPÜLBOY

ECONOMY

Pohár vratný
Ø 5,5 cm / 0,1 l (PP)

20010 35 x 40 ks 

Pohár vratný
Ø 4,3 cm /  2 cl/ 4 cl  (PP)
20004 40 x 50 ks 

Pohár vratný
 Ø 7,6 cm / 0,25 l (PP)

20025 20 x 50 ks 

 Pohár vratný MULTI
Ø 7,9 cm / 0,2 l (PP)

20021 25 x 40 ks 
Pohár vratný

Ø 6,8 cm / 0,2 l (PP)
20020 20 x 40 ks 

Pohár vratný 
Ø 9,1 cm / 0,5 l (PP)

20050 12 x 30 ks 

Pohár vratný 
Ø 8,6 cm / 0,4 l (PP)

20040 10 x 50 ks 

Pohár vratný  Longdrink 
Ø 5,6 cm / 2 cl / 0,2 l (PP)
20102 50 x 10 ks 

Pohár vratný Longdrink 
Ø 5,9 cm / 4 cl / 0,3 l (PP)
20103 50 x 10 ks 

Pohár vratný Koktejl 
Ø 8 cm / 0,3 l  (PP)

20130 15 x 30 ks 

Pohár vratný Koktejl 
Ø 7 cm / 0,2 l  (PP)

20120 20 x 25 ks 

Žeton oranžový (PS)
20915 15 x 100 ks 

Žeton žltý (PS)
20905 15 x 100 ks 

Žeton zelený (PS)
20906 15 x 100 ks 

Pohár vratný 
Ø 7,9 cm / 0,3 l (PP)

20030 25 x 20 ks 

VRATNÉ POHÁRE

Kvalitné plastové viackrát použiteľné poháre sú vyrobené 
z polypropylénu.  

l nepodliehajú nariadeniu o zákaze používania jednorázového riadu
l dajú sa použiť ako na studené tak i horúce nápoje
l sú pevné, odolné proti ničeniu a napriek tomu veľmi ľahké
l spĺňajú nariadenie pre styk s potravinami
l majú certifikáciu až na 50 cyklov použitie v umývačke
l nie sú považované za obal a tým nespadajú do systému  
    združeného plnenia OZV pre obaly

       
      
                                                                                                                                                              
       
       
   

       
 

       
 

 

Všetka ponúkaná chémia je certifikovaná.

Sada XL je ideálna pre poháre  väčších priemerov.
Vysoko efektívna ručná umývačka na poháre PP /sklo Spülboy® 

vrátane štandardného príslušenstva.

l jednoduché pripojenie na vodovodnú sieť
l zaberie veľmi málo miesta 
l jednoduchá výmena kief
l ničí vírusy a baktérie
l ušetrí náklady => žiadna elektrina, malá spotreba vody
l hermeticky uzavretá konštrukcia uľahčuje čistenie prístroja 
   a pohodlné vymývanie aj v umývačke do 60 °C

Štandardné príslušenstvo  SPÜLBOY® je vhodné na umývanie  
našich pohárov  od Ø 5,5 cm do Ø 8 cm. Pre väčšie priemery 

odporúčame  dokúpiť sadu XL z príslušenstva.

WATER + 
Stlačením tlačidla 

sa napustí voda do komory s kefami

Vratné žetóny je možné využiť pri zálohovaní pohárov.
Po ukončení konzumácie sa záloha vracia len za pohár so 

žetónom.

Podobne ako mydlá účinkujú aj tablety SPÜLBOY® na 
základe „povrchovo aktívnych látok“. Tým sú veľmi účinné na 

odstraňovanie baktérií a vírusov. Bolo preukázáné, 
že odstraňujú až 99,9% baktérií, herpesu, Escherichia coli, 

Pseudomonas a Vírusy typu 1 HSV 
pri každom opláchnutí studenou vodou.

na umývanie odporúčame 
dokúpiť sadu kief XL


