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VENDO 189

STARFOOD

VENDO VUE40

Automat spożywczy
STARFOOD

wysokość: 183 cm
szerokość: 90 cm

głębokość: 85 cm
napięcie: 230V

Necta Starfood jest prawdziwie unikalną maszyną vendingo-
wą, mogącą sprostać wszelkim wymaganiom co do oferty 
produktów spożywczych. Automat stworzony jest z myślą 
o sprzedaży kanapek, sałatek ale również słodyczy, przeką-
sek, butelek, puszek itp.
Funkcje automatu Necta Starfood :
– bardzo łatwa, intuicyjna obsługa maszyny zarówno 
 po stronie kupującego oraz sprzedającego.
– niezależna ekspozycja poszczególnych talerzy.
– automat wyposażony jest w chłodziarkę 
 z regulowaną temperaturą.
– system kontrolny blokujący maszynę gdy temperatura  
 jest poza zakresem bezpieczeństwa.
Automat świetnie nadaje się do szpitali, szkół/uczelni, bu-
dynków użyteczności publicznej, biur/zakładów pracy, 
obiektów sportowych, basenów/kąpielisk.

Automat spożywczy
VENDO VUE40

wysokość: 183 cm
szerokość: 105,5 cm
głębokość: 88,9 cm

napięcie: 230/50 V/Hz

Najnowsza linia automatów do sprzedaży zimnych 
napoi, główną zaletą jest automatyczny podajnik, 
dzięki któremu żaden z produktów nie jest wstrzą-
śnięty ani mechanicznie uszkodzony.

Automat spożywczy
VENDO 189

wysokość: 183 cm
szerokość: 70,5 cm
głębokość: 74,5 cm
napięcie: 230 V

Automat do sprzedaży zimnych napoi, cechuje go 
prostota obsługi duża trwałość i niezawodność

Water4you specjalizuje  się w instalacji i obsłudze  automatów vendingowych na terenie Warszawy i okolic. Korzystamy z  
maszyn renomowanych producentów Necta oraz Vendo . Nasze urządzenia  dobieramy starannie do potrzeb Klienta ze szczególnym 
uwzględnieniem profilu prowadzonej przez Państwa działalności i specyfiki miejsca.



SFERA

KIKKO

Automat spożywczy
SFERA

wysokość: 183 cm
szerokość: 88 cm
głębokość: 89 cm
napięcie: 230 V

Necta Sfera  oferuje dużą elastyczność w konfigu-
racji ustawień oraz pojemność do 48 wyborów, 
z możliwością podawania przekąsek, butelki, pusz-
ki oraz kartoniki tetrapack. Dodatkowe cechy takie 
jak system fotokomórek oraz ergonomiczna komora 
odbioru zapewniają każdorazową satysfakcję konsu-
menta. Necta Sfera swoim wyglądem zdecydowa-
nie przyciąga uwagę, a szczególnie frontowe drzwi 
z dwuwarstwową hartowaną szybą, która zapewnia 
bezpieczeństwo jak i dobry uwidocznienie oferowa-
nych produktów.

Kawomat
ASTRO

wysokość: 183 cm
szerokość: 65 cm

głębokość: 74,2 cm
napięcie: 230 V

Kawomat
KIKKO

wysokość: 183 cm
szerokość: 54 cm

głębokość: 69 cm
napięcie: 230 V

Astro i Kikko Max to nowe maszyny o średniej kubaturze 
z segmentu Hot&Cold. Z zaokrąglonymi drzwiami oraz 
podświetlanymi panelami fotograficznymi są dosko-
nałymi rozwiązaniami dla lokalizacji o średnim i dużym 
spożyciu – z dodatkową zaletą zajmowania małej prze-
strzeni. Przejrzyste etykiety wyboru (bezpośredniego lub 
z klawiatury numerycznej) zapewniają szybką i wydajną 
obsługę. Zróżnicowanie modeli oraz możliwość instalacji 
modułu chłodzenia sprawia, że kawomaty oferują szero-
ką gamę napojów.

KIKKO ASTRO
Expresso ● ●
Expresso z mlekiem ● ●
Cafe au lait ●
Kawa czarna ● ●
Kawa z mlekiem ● ●
Kawa czarna instant ●
Kawa czarna instant z mlekiem ●
Kawa z czekoladą ● ●
Cappuccino ● ●
Cappuccino z czekoladą ● ●
Kawa bezkofeinowa czarna ●
Czekolada ● ●
Czekolada mocna ● ●
Czekolada z mlekiem ● ●
Mleko ● ●
Herbata czarna ● ●
Zupa ● ●
Gorąca woda ● ●
Kubek ● ●

ASTRO

Firmom i instytucjom proponujemy instalację automatów serwujących: kawę, zimne napoje, przekąski, kanapki.
Automaty są dostępne dla pracowników czy klientów przez 24 godziny na dobę, zajmując stosunkowo niewielką powierzchnię. 
Nasi pracownicy zaproponują Państwu najodpowiedniejsze rozwiązanie.



Obsługujemy klientów zarówno z sektora publicznego (szpitale i placówki medyczne, urzędy, szkoły i uczelnie, obiekty 
użyteczności publicznej) jak i prywatnego (centra handlowe, biura, hotele, kina, dworce )

Każda z maszyn posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz homologację na terenie UE. Posiadamy zespół 
wykwalifikowanych osób z dużym doświadczeniem  w branży, co skutkuje pełnym profesjonalizmem w relacjach z Klientem.

Automaty przyjmują wszystkie polskie monety oraz wydają resztę. 
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności 
cywilnej za ewentualne szkody spowodowane przez nasze automaty 
(przepięcia, zwarcie czy też zalania). 
Za szkody mechaniczne i dewastacje Klient nie odpowiada! 

Nasze dystrybutory zapewniają korzyści zarówno ekologiczne jak 
i ekonomiczne: wyeliminujemy Twój problem z magazynowaniem 
wielkich butli z wodą. Używając naszych dystrybutorów i systemu 
filtracji przyczyniasz się do ochrony środowiska, eliminując zużycie 
plastikowych butelek. Zamknięte zbiorniki z wodą ograniczają 
rozwijanie się bakterii, co redukuje choroby pracowników!

Kontakt:
www.water4you.pl
pawel.tosiek@water4you.pl
kom. +48 527 49 48 46
tel. +48 22 533 62 10
ul. Erazma Ciołka 11a/406
01-445 Warszawa


