
 

Witamy w świecie NU ®

®

www.spulboy.pl

Witamy w nowej generacji NU®! Nadszedł czas na nowy wygląd 
i jeszcze lepszą wydajność - NU® łączy wszystkie dobrze znane 
zalety Spülboy® oraz inspirujący, higieniczny design. Jedno 
urządzenie, kilka rozwiązań: Trwałość w najlepszym wydaniu!
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Już wkrótce!
No Event

without  NU®

Wytrzymały 
i wszechstronny 

PRZENOŚNY 

Inteligentna! Jednoczęściowa konstrukcja, dwie 
komory myjące. Specjalnie zaprojektowane duże 
komory do mycia wstępnego oraz płukania pasują do 
wszystkich rodzajów szklanek, również tych o 
pojemności 1 litra.
NU® Trendsetting: połączenie twardych i miękkich 
elementów plastikowych, które zapewniają najlepszą 
ochronę.

Czyste jest dobre! Zamknięta i solidna konstrukcja jest 
unikatowa i ustanawia nowe międzynarodowe 
standardy w branży profesjonalnego zmywania szkła 
barmańskiego. NU® ułatwia pracę, łączy 
innowacyjność, technikę, higienę i solidne wykonanie.

Think new! Clean green. Mycie szkła bez użycia 
prądu oraz przy bardzo niskim zużyciu wody. Idealna 
higiena i czystość bez stosowania agresywnych 
środków myjących.

Najwyższa jakość! Innowacyjna technika! 
W 100% wyprodukowane w Niemczech.
W Spülboy NU® wyeliminowano jak najwięcej części 
podlegających zużyciu i wymianie.
W razie potrzeby wystarczy jedynie zamienić szczotki 
to wszystko!
W taki sposób definiujemy Jakość i Wydajność!

Jedna zmywarka - trzy indywidualne przeznaczenia.  
1. Nowoczecna wersja standardowa. 
2. Uniwersalna zmywarka przenośna.
3. Dedykowane, wbudowane urządzenie. 
NU® przekonuje potrójnie!

NU® is pure! Modny wygląd, świeże barwy! 
NU® spełnia wszystkie wymagania stawiane przez 
nowoczesną i higieniczną gastronomię.  
Zachęca do utrzymywania codziennej wysokiej 
jakości.

Solidna konstrukcja,
szybkie połączenie,
doskonała wydajność.

A ponadto: prosta obsługa.

Międzynarodowa 
innowacyjność!
Sprawdzona wydajność 
z nową funkcją water+.

Naciskając guzik dodasz 
jeszcze więcej świeżej wody.

Gotowy do użytku 
- bez konieczności 
montowania w zlewie!
Wystarczy podłączyć 
wąż odprowadzający 
wodę do odpływu i myć 
niezależnie.

Mało miejsca? Jeden 
zlewozmywak? Z NU® nie 
ma żadnych przeszkód. 
Za pomocą dołączonego 
szblonu, wytnij otwór w 
blacie i umieść w nim 
zmywarkę. To takie proste.

WBUDOWANY



Duży plus! Dodatki SPÜLBOY NU ® 

Trwałe, przyjazne dla 
środowiskai biodegradowalne. 
Oryginalne tabletki NU® do 
mycia i nabłyszczania szkła 
barmańskiego. 

TABLETKI NU® 
DO MYCIA SZKŁA 
BARMAŃSKIEGO 

ZESTAW

Idealny dodatek do tabletek. 
Razem bezkonkurencyjne w 
utrzymaniu czystości.

Podłącz NU® łatwo i szybko 
- jednym kliknięciem.

 

Wymieniaj szczotki regularnie w 
celu zachowania najwyższej higieny.

"Zachowaj dobry smak!" 
To nasz międzynarodowy cel. Zachowaj perfekcyjny smak piwa "od beczki do szklanki".
Spülboy® jest nieodłączną częścią łańcucha jakości serwowanego piwa i stale doceniany
przez browary i restauratorów na całym świecie. Spülboy® ustanawia nowe
standardy, w branży profesjonalnego zmywania szkła barmańskiego. 
Ponieważ tylko higieniczne i krystalicznie czyste szkło gwarantuje wyjątkowy smak piwa.

Twoje piwo na to zasługuje. A Twoi Klienci to docenią.

Odwiedź nas: www.spulboy.pl
lub zadzwoń: +48 32 442 06 13 

PROSZEK NU® 
DO MYCIA ZMYWARKI

EASY-CLIX®

ZESTAW 
SZCZOTEK NU® 

CLIX
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Grupa KEG TECHNIKA 
- Błażej Beck
ul. Katowicka 51
43-200 Pszczyna
tel.: +48 32 442 06 13
fax: +48 32 442 06 12
info@spulboy.pl

 

 

Wszystko czego potrzebujesz, 
aby rozpocząć pracę z NU®.
Zestaw zawiera zmywarkę, 
tabletki oraz proszek.


