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DESIGN ROKU 2015
Výrobník sody
LIMO BAR EDGE
Elegantní křivky, trendy barvy, odolné materiály,
kvalitní zpracování a hlavně technologie, které vám
zpříjemní život. Představujeme výrobníky sody LIMO BAR,
které nabízí inovace jako jsou regulace velikosti bublinek BBT
nebo systém FSS, který zajišťuje maximální úsporu CO2 a vaší
100% bezpečnost. U produktů s označením TURBO máte navíc díky
unikátní technologii TURBO možnost vyrobit z jedné bombičky
až 135 litrů výborné limonády. Naše výrobníky jsou tak nejen
estetické a snadné na obsluhu, ale taky chytré, protože
šetří životní prostředí i vaše peníze.

Ve spolupráci s držitelem několika cen Red Dot,
designérem Petrem Novague, vznikl výrobník
charakteristický svými čistými liniemi.

Co dělá
výrobníky
sody
LIMO BAR
výjimečnými?
Regulace
velikosti
bublinek díky
technologii
BBT
Jedině domácí výrobníky sody LIMO BAR
disponují technologií regulace velikosti
bublinek BBT. Tato technologie umožňuje
snadno a rychle měnit velikost bublinek
v nápoji. Chcete si nechat na jazyku převalovat majestátní velké bublinky nebo si užívat
skotačení tisíce bublinek malinkých?
Je to na vás. Stačí nastavit regulátor velikosti bublinek do příslušné polohy.

CHRÁNÍME
SVĚT PŘED
ZBYTEČNÝMI
PLASTY

Technologie
FSS
Všechny výrobníky sody LIMO BAR disponují
speciální technologií FSS, jež v sobě skrývá
několik výhod najednou. Díky této technologii vyrobíte spoustu limonády při malém
množství spotřebovaného CO², čímž ušetříte.
Navíc vám technologie FSS dá záruku 100%
bezpečnosti a maximální svobodu v regulaci
perlivosti nápoje.

%

Lahodné
sirupy
s vysokým
podílem
ovoce

Dobrou limonádu nedělá pouze kvalitní voda,
ale také lahodný sirup. LIMO BAR myslí
na vaše zdraví i na zdraví vašich dětí, proto
sirupy vyrábí bez zbytečně přidaného cukru
a umělých barviv. Naše ovocné sirupy obsahují vysoký podíl ovocné složky (min. 33 %)
a mají skvělou chuť.

Vysoce kvalitní plastová láhev
o objemu 0,5-1,5 litru s rychloupínacím mechanismem
Click&Fix umožňujícím
okamžité a bezpečné uchycení.

Unikátní
technologie
Turbo
Technologie výrobníků sody řady TURBO
umožňuje díky specificky tvarované 1,5litrové láhvi a speciální trysce vyrobit vynikající
limonádu při extrémně malém množství
spotřebovaného plynu CO². Z jediné bombičky tak vyrobíte až 135 litrů výborné domácí
sodovky.

Rychloupínací
láhev

Spolehlivý
přetlakový
ventil
Všechny výrobníky sody LIMO BAR disponují
bezpečnostním přetlakovým ventilem, který
v případě dosažení kritického tlaku automaticky
upustí přebytečný plyn z láhve. Tlak v láhvi
můžete navíc sami snížit pomocí speciálního
dekompresního tlačítka. Díky tomu dokázal
LIMO BAR zcela vyloučit možnost náhlého úniku
plynu z láhve, vyprsknutí vody či dokonce exploze známé z případů konkurenčních produktů.

Univerzálnost

Proč byste se měli dřít s nepraktickou šroubovací lahví? Všechny výrobníky sody LIMO BAR
pracují s rychloupínací technologií láhve, jež
v pevnosti uchycení a bezpečnosti nijak nezaostává za lahví šroubovací, ale její připevnění
zabere desetinu času. Jednoduše uchopíte
láhev, otočíte, uslyšíte “CVAK” a můžete vyrábět svou oblíbenou limonádu. Této technologii
říkáme v LIMO BARu Click&Fix.

LIMO BAR vás nenutí nakupovat podruhé něco,
co už doma třeba máte. LIMO BAR funguje
i s bombičkami konkurenčních značek, takže
chcete-li lepší domácí limonádu, ale nechcete
investovat do dalších bombiček, nemusíte.
Před pořízením LIMO BARu si kompatibilitu
konkurenčních bombiček pečlivě zkontrolujte.

Robustní hlava s automatickým
bezpečnostním ventilem
a dekompresním tlačítkem.

Systém automatického odvodu
přebytečné sycené vody zakončený odnímatelnou nádobkou.

ZOOM

elixir turbo

LIMO BAR ZOOM má kompaktní rozměry, takže nezabírá
místo ani v menších kuchyních. V souladu s filozofií
značky LIMO BAR klade i model ZOOM maximální důraz
na jednoduchost obsluhy a bezpečnost. Z osvědčených
technologií značky najdete v modelu ZOOM systém FSS,
bezpečnostní ventil a litrovou láhev Click&Fix. LIMO
BAR ZOOM využívá šroubovací mechanismus bombičky,
takže není potřeba redukce. Užívejte si bublinky s LIMO
BARem ZOOM.

Je krásný, chytrý, snadný na obsluhu a šetří vaše peníze.
Představujeme výrobník sody LIMO BAR Elixir Turbo,
který díky unikátní technologii TURBO vyrobí z jediné
bombičky CO² až 135 litrů perlivé vody. Technologie BBT
vám navíc dává možnost nastavit úroveň perlivosti a velikost bublinek. Velká 1,5litrová láhev s rychloupínacím
mechanismem Click&Fix zase účinně prodlužuje intervaly mezi syceními. Užívejte si víc sody s více bublinkami
za méně peněz s modelem Elixir Turbo.

Klíčové vlastnosti

Klíčové vlastnosti

elixir basic

SMART turbo

Elegantní křivky, sněhobílá barva, odolné materiály,
kvalitní zpracování a hlavně technologie, které vám
zpříjemní život. Představujeme výrobník sody
LIMO BAR Elixir Basic vybavený systémem FSS,
který zajišťuje maximální úsporu CO² a vaši 100% bezpečnost a také pevnou litrovou láhví s rychloupínacím
systémem Click&Fix. Užívejte si domácí limonádu
vyrobenou snadno, rychle a za super peníze
s výrobníkem sody LIMO BAR Elixir Basic.

Specialita značky LIMO BAR. Elegantní domácí výrobník
sody s obrovským výkonem. Díky unikátní technologii
TURBO vyrobíte z jedné bombičky až 135 litrů výborné
limonády. Nádherný přístroj dodávaný s odolnou
1,5litrovou lahví a inteligentní otočnou hlavou vybavenou
technologií FSS, regulací velikosti bublinek BBT
a speciálním režimem TURBO. Model Smart Turbo
můžete mít v barvě červené metalízy.

Klíčové vlastnosti

Klíčové vlastnosti

Patriot
Přísně estetický a nekompromisně spolehlivý výrobník
sody LIMO BAR Patriot. Díky technologii TURBO vyrobíte
až 135 litrů vynikající domácí limonády z jediné bombičky
CO2. LIMO BAR Patriot dále nabízí možnost regulace
velikosti bublinek BBT. Nechybí technologie FSS nebo
extrémně pevná láhev se systémem Click&Fix a nadstandardním objemem 1,5 litru.

Klíčové vlastnosti

eDGE
Ve spolupráci s držitelem několika cen Red Dot,
designérem Petrem Novague, vznikl výrobník
charakteristický svými čistými liniemi. LIMO BAR EDGE
vás osvobodí od zbytečností a zavede rychle k cíli,
což znamená k osvěžující perlivé vodě či vynikající
domácí limonádě. Díky technologii Click&Fix v mžiku
upevníte láhev, v druhém kroku nasytíte vodu přesně
podle své chuti, zmáčknete dekompresní tlačítko,
uvolníte láhev a máte hotovo. Dopřejte si nejvyšší
komfort s výrobníkem sody LIMO BAR EDGE.

Klíčové vlastnosti

%
Obsah ovocné
složky min. 33 %

Z 500 ml sirupu
12 litrů limonády

Bez umělých
barviv!

cola

sirupy

Naše ovocné sirupy jsou lahodné s jemnou , ale i výraznou chutí
bez umělých barviv a přidaného cukru obsahující vysoký podíl ovocné
složky (min. 33 %). V nabídce můžete najít sirupy z citrusových plodů
nebo náš nejprodávanější sirup Cola s autentickou chutí. Rozdíl proti
stejnojmenným produktům určitě poznáte – je v ceně! Všechny naše
osvěžující sirupy lze kombinovat s libovolným množstvím bublinek,
čímž si můžete vytvořit vlastní dokonalý mix na doma.

neodolatelný
colový nápoj

Bez dobré coly
se neobejde žádná párty,
grilovačka či slavnostní oběd.

cola

cola
light

cola
kids

neodolatelný
colový nápoj

skvělá cola,
málo kalorií

colový nápoj
speciálně
pro děti

TONIC

energy
drink

někdo to rád
hořké

POMERANČ

LIMETKA

MALINA

výrazná chuť
pomeranče

limetkové
osvěžení

malinová
slast

ice tea
BROSKEV

Hrozny

Višeň

CITRON

energie
na dosah ruky

na pláž
i na párty

hroznová
svěžest

višňový
sad

citronové
nebe

shorle

mango

kiwi

JAHODA

ANANAS

BROSKEV

novinka
2015

novinka
2015

novinka
2015

jahodové
potěšení

dopřejte si
exotiku

jemná chuť
broskví

postup PŘÍPRAVY

%
Láhev určenou
pro výrobníky
LIMO BAR
naplňte vodou.

Upevněte láhev ve
výrobníku. Jednoduše
„zacvakněte“ pomocí
systému Click&Fix.

Nasyťte vodu CO2
Do nasycené vody přidejte
stiskem tlačítka sycení.
sirup v souladu
Nezapomeňte nastavit
s doporučeným
velikost bublinek.
dávkováním.

Voilà, máte
hotovou osvěžující
a chutnou domácí
limonádu.

Z 500 ml sirupu
12 litrů limonády

Obsah ovocné
složky min. 33 %

Bez umělých
barviv!

CHRÁNÍME SVĚT PŘED
ZBYTEČNÝMI
PLASTY

Univerzální
b o mb i č k a
CO 2
Velká opakovaně
naplnitelná bombička 425 g
se stlačeným plynem CO2.

Příslušenství

Mezi příslušenství, které potřebujete k výrobě skvělých limonád
nepatří pouze naše univerzální bombička CO2, ale také láhve. Naše
láhve jsou extrémně pevné a navíc jsou vybaveny rychloupínacím
systémem Click&Fix pro lepší manipulaci a bezpečnost. Láhve
LIMO BAR mají standardní objem 1 litr, ale v naší nabídce naleznete
i nadstandardní 1,5litrové objemy pro výrobníky Turbo nebo Patriot.
Pro menší objemy domácích limonád lze využít pevnou a bezpečnou
láhev o objemu 0,5 litru, která se hodí na cesty a výlety.

Bombička LIMO BAR splňuje
kritéria dle evropské
normy 2010/35EU.
Každá bombička LIMO BAR
splňuje přísnou
certifikaci TÜV.
Univerzální bombička LIMO BAR
naplněná stlačeným plynem CO2
s německým certifikátem TÜV
pro vaši dokonalou bezpečnost.
Každá naše bombička je osazena
kvalitním ventilem a splňuje ty
nejvyšší standardy podle nařízení
EU. Univerzální bombičku CO2
je možné použít ve všech
výrobnících sody konkurenčních
značek. Po vyprázdnění je možné
bombičku znovu naplnit v síti
našich autorizovaných prodejců,
kterou neustále rozšiřujeme.

L á hv e
Černá láhev Turbo
s technologií Click&Fix
o objemu 1,5 litru.

Bílá láhev
s technologií Click&Fix
o objemu 1 litr.

Červená láhev
s technologií Click&Fix
o objemu 1 litr.

Mobilní láhev
s technologií Click&Fix
o objemu 0,5l litru

RYCHLOUPÍNACÍ LÁHEV
Proč byste se měli dřít s nepraktickou šroubovací lahví? Všechny
výrobníky sody LIMO BAR pracují s rychloupínací technologií láhve,
jež v pevnosti uchycení a bezpečnosti nijak nezaostává za lahví šroubovací, ale její připevnění zabere desetinu času. Jednoduše uchopíte
láhev, otočíte, uslyšíte “CVAK” a můžete vyrábět svou oblíbenou
limonádu. Této technologii říkáme v LIMO BARu Click&Fix.
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