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NABÍDKA NAŠÍ VODY

Fontana 11l Fontana 18,9l Minera 18,9l Fontana 1,5l Fontana 0,5l
neperlivá/jemně perlivá neperlivá/jemně perlivá
bez DPH
s DPH
Vratná lahev

115,65

130,70

148,25

14,04

8,77

133,00

150,31

170,48

16,15

10,09

123,96 bez DPH /
150,00 s DPH

208,33 bez DPH /
252,08 s DPH

208,33 bez DPH /
252,08 s DPH

X

X

Minimálně 5 barelů

Minimálně 3 barely

Minimálně 3 barely

6 balíků po 6-ti
kusech.
(1 barel = 2 balíky)

9 balíků po 12-ti
kusech.
(1 barel = 3 balíky)

Doprava zdarma

BONUSOVÝ PROGRAM FILIP
Za každý odebraný barel vody získáte body. Každý bod má hodnotu 1,-Kč. O nasbírané body je vám snížen nájem výdejníku.
BODY FILIP
za jednu lahev
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INFORMACE O PRODUKTU
Pramenitou vodu Fontana čerpáme z podzemního
zdroje v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko na
kraji obce Dubá. Toto území je mezi vodohospodáři známé díky velkým zásobárnám velmi kvalitní
vody.

Nenechte se zmást označením „pitná voda“. Vycházíme tak vstříc legislativě. Fakticky se jedná o
kojeneckou vodu. To znamená, že je prostá jakýchkoliv úprav a je sledována akreditovanou
laboratoří v každé výrobní šarži.
Zdrojem je vrt o hloubce 180 m do spodnoturonBarely plníme a čistíme na plně automatické výské zvodně. Kvalita jímané podzemní vody je slerobní lince, nejmodernější v ČR.
dována již více jak 50 let a po celou dobu vykazuje
Neperlivá voda, chuťově stálost svého složení.
Po naplnění zatavujeme hrdlo každé z lahví do
výrazná.
Složení vody je stabilní po celou dobu produkce a
ochranné folie.
je optimální pro každodenní spotřebu. Ve srovnání
Spotřebitel tak má jistotu, že voda byla stočena za Splňuje podmínky
s ostatními vodami na našem trhu lze podtrhnout
přísných hygienických podmínek.
pro ochranný nápoj pro její minimální obsah sodíku (méně než 1mg/litr)
práce od třídy IIb dle
Díky optimálnímu složení je vhodná ke každoden- nařízení vlády č.
ní neomezené spotřebě.
361/2007.
kyselost

Velmi kvalitní pramenitá
voda Fontana obohacená o minerální látky a
stopové prvky, které si
lidské tělo neumí
vytvořit, ale potřebuje
je doplňovat.

pH 7,3
Vodu lze zařadit mezi neutrální až lehce zásadité.

Celková
mineralizace

222 mg/l

1020 mg/l

320 mg/l

Další informace, včetně aktuálních rozborů vody, najdete na našich stránkách www.fontana.cz a www.voda.sk

