
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU PINARLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ 
 

-- Bu broşürdeki su pınarları özel üretimle 304 kalite paslanmaz krom çelikten imalatı 
yapılmış okullarda, fabrikalarda, kreşlerde kullanıma uygun musluklu evyelerdir – Ağza 

fışkırtma musluklu evyeli okul tipi su pınarı satışı 0212 2370749  
 
-- Duvara monte edilebilme özelliğiyle özellikle çocuklar tarafından kullanımının rahat olması 

için titizlikle düşünülerek tasarlanmışlardır 
 
--  Çalışma sistemleri; basmalı bir su çeşmesine basılarak suyun çeşmeden ağza fışkırtılması 

ve artık suyunda evye vasıtasıyla toplanıp su tahliye borusu vasıtasıyla boşaltılmasına 
dayanmaktadır- Ağza fışkırtma musluklu evyeli okul tipi su pınarı satışı 0212 2370750 

 
-- Tek çeşmeli, iki çeşmeli, üç çeşmeli ve ihtiyaca uygun istenildiği kadar fışkırtmalı musluklu 

imalatı yapılmaktadır  
 

-- Genellikle soğutma sistemleri olmamakla birlikte; soğutmalı, arıtmalı, reverse osmosis 
filtre sistemiyle kaynak suyu kalitesinde su veren modelleri de üretilebilmektedir - Ağıza 

fışkırtma musluklu evyeli okul tipi su pınarı satışı 0212 2370751 
 

-- Ayrıca her marka sanayi tipi endüstriyel su soğutucularının, diz kumanda musluklu 
evyelerin su soğutma makinelerinin, su sebillerinin; fışkırtıcı musluklarını, aç-kapa 

çeşmelerini, ekovatlarını, fan motorlarını, termostatlarını, pedallı ayaktan kumandalı 
musluklarını, tahliye hortumlarını ve diğer yedek parçasını kuruluşumuzdan tedarik 

edebilir, her marka sanayi tipi endüstriyel mutfak makinesi için teknik destek; tamir-
bakım-servis-onarım hizmetini sağlayabilirsiniz 

 
–  - Ağıza fışkırtma musluklu evyeli okul tipi su pınarı satışı 0212 2370749 – 50 – 51 - 59  

KROM ÇELİK EVYELİ AĞIZA SU FIŞKIRTMALI SU PINARLARI 
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  

Genelağ: www.caymakinesi.com  E-posta: satis@caymakinesi.com 

 

1-2-3-4-5 Musluklu Ağza Fışkırtarak Su Veren Paslanmaz Krom Çelik Evyeli  Fışkırtmalı Okul Tipi Su Pınarlarının Musluğunu, Evyesini, Arıtma Filtresini 
ve Reverse Osmosis Arıtıcı Sistemlerini Vs Yedek Parçalarını Satıyor, Tamirini Bakımını, Teknik Tamir Servis Hizmetini de Veriyoruz 

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  
Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.com  

 

Sanayi tipi duvara montajlı evyeli ve fışkırtmalı çeşmeli su pınarları broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik 
gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız 

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com  

 

 


