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Projekt VODA-ZDARMA.CZ – představení projektu pro školy
Projekt voda-zdarma.cz do škol je zpracován na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu. Do Vaší
školy bude umístěno výdejník vody „Pitítko“, které je připojeno na vodovodní řád. Žáci tak mají možnost
pohodlné konzumace kvalitní pitné vody.

Benefity projektu pro školy:
•

Nabídne žákům čerstvou vodu z kohoutku

•

Zaručený pitný režim nejpřirozenějším způsobem

•

Změna chování dětí a mládeže směrem k ochraně zdraví a životního prostředí

•

Úspora financí pro rodiny dětí

•

Minimální náklad na provoz projektu

Vizualizace a parametry výrobníku čerstvé vody „Pitítko“
Rozměry (š x h x v): 40 x 40 x 115 cm
Kohouty: 2 kohouty ovládané magnetickým
spínačem
Hmotnost: 24 kg
Objem odkapní misky: 2,5l
Systém AQUASTOP: při zaplnění odkapní misky se
přístroj automaticky vypne a rozsvítí se červená
kontrolka
Příkon: 5W
Koncovka pro připojení vody: 3/8“

Výrobník čerstvé vody „Pitítko“
Pro kvalitní a pohodlnou konzumaci pitné kohoutkové vody jsme pro Vás připravili výrobníky Čerstvé
vody s následujícími výhodami pro Vás:
•

Kompaktní přístroj – přistroj je konstruován k umístění na chodbách budov

•

Napojení na vodovodní řád – není potřeba řešit dodávku vody v barelech, PET lahvích

•

Pitítko jako přirozená součást školního prostředí

http://hradec.voda-zdarma.cz
Princip spolupráce projektu VODA-ZDARMA.CZ (do škol) a konkrétní školy
•

Po uzavření dohody a podpisu smlouvy bude nainstalován zdarma do vaší školy jeden (nebo
více) přístrojů „Pitítek“ na místo předem určené.

•

Příprava místa – zajišťuje škola, je vhodné mít v dosahu 2 m připojení k vodovodnímu řádu
zakončenou pračkovým ventilem a také zásuvku elektrické energie 230 V.

•

Zodpovědná osoba ze strany školy – ze strany školy bude vybrána zodpovědná osoba, která
zajistí základní údržbu přístroje a bude v kontaktu s naší firmou v případě poruchy.

•

Další informace naleznete na internetové adrese: http://hradec.voda-zdarma.cz

Pitná kohoutková voda má oproti baleným vodám a limonádám mnoho výhod:
•

Zdraví – kohoutková voda je zdravotně nezávadná - podléhá četnější a v některých parametrech
přísnější kontrole kvality, o kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být
informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou na rozdíl od balené
vody, která má na obalu jen výběr malého počtu parametrů a někdy i ten chybí

•

Kvalita vody - po stránce kvality je voda z vodovodu zcela srovnatelná s balenou vodou, díky
nižšímu obsahu minerálních látek méně zatěžuje naše ledviny, navíc není slazená, je tudíž bez
kalorií (pitím vody se rozhodně nepřibírá, navíc obezita je závažný problém mladé generace)

•

Optimální uskladnění - vždy čerstvá u Vás ve škole - optimálně "uskladněná" v chladu a temnu
ve vodovodním potrubí

•

Šetříte přírodu - odpadá přeprava kamiony, potřeba skladování a likvidace neekologického
odpadu (toto je hledisko a odkaz pro budoucí generaci)

•

Cena - 1 litr vody z kohoutku je přibližně 100 levnější než 1 litr stolní balené vody

Partnerem projektu pro Královehradecký kraj je
společnost Královéhradecká provozní, a.s.
http:www.khp.cz

Děkujeme Vám za čas věnovaný tomuto dokumentu.
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