ÁGUA MICRO FILTRADA

Água TRANSPARENTE - a sua água de proximidade
Utilizar um recurso de forma sustentável é uma demonstração de maturidade cívica. Fazê-lo
acrescentando qualidade e reduzindo custos é uma prova de bom-senso. Associá-lo a um design
sofisticado e à personalização da sua marca é uma lição de inovação e bom-gosto.
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Como resposta à necessidade de
dispor de água de qualidade que
evite de uma vez por todas estes
problemas, muitos restaurantes e
empresas (do ramo ta Hotelaria e
não só) estão a usar a chamada
água de proximidade.
A água de proximidade faz parte
da busca de produtos frescos,
saudáveis, equilibrados e ambientalmente responsáveis.
Os produtos de proximidade
prescindem de grandes distâncias de transporte, semanas de
conservação e armazenamento.
Essas características
permitem-nos desfrutar da sua
frescura e de todas as suas
propriedades nutritivas e
organolépticas – garantem-nos
que estamos perante água recém
filtrada.
Com estes serviços eliminam-se
os gastos energéticos do seu
transporte e reduz-se de forma
drástica a poluição associada ao
transporte e às embalagens.
Este conceito nasce de uma
necessidade sentida pelos
consumidores mais conscientes:
criar uma água não apenas
económica mas de excelente
qualidade, e que privilegie a sua
origem e o método de produção.
De todos os alimentos que
consumimos a água que provém
da rede de abastecimento
público é provavelmente o mais
controlado, sendo regularmente
sujeita a análises que certificam a
sua potabilidade e conformidade
com a legislação em vigor.

A
SUA
MARCA

60 mm

e há algum tempo a esta
parte a água engarrafada tem
dado que falar devido a questões
como a utilização do plástico, o
armazenamento, a estagnação
da água, a sua qualidade, etc.

60 mm

etc., produzirem a sua própria
água, conservando os minerais
naturais da água mas eliminando
todos os resíduos que podem ser
arrastados pelas canalizações da
água de rede, tais como odores e
sabores.
Aproveitamos o controle sanitário
feito à água de rede, devolvemos
o seu sabor natural através do
processo de micro-filtragem, e
acrescentamos as mais-valias da
nossa proposta: o bom-senso de
utilizar um recurso sustentável
com produção local e respeito
pelo meio ambiente.
Este produto chegou ao mercado
espanhol há poucos meses e já
conquistou vários estabelecimentos de referencia, incluindo
alguns dos melhores restaurantes
da Galiza galardoados com
diversos prémios e estrelas
Michelin.
Garrafa personalizada

A sua qualidade é indiscutível
mas as suas propriedades
organolépticas nem sempre são
as ideais, nomeadamente o seu
sabor.
Quando vamos a um restaurante
valorizamos a frescura e a
qualidade do que encontramos
no prato; então porque não fazer
o mesmo com o que temos no
copo? E podemos aproveitar um
ingrediente-base de qualidade
que é a água de rede!
Porquê consumirmos água
engarrafada que nos sai mais
cara e tem custos ambientais
avultados?
O conceito TRANSPARENTE
oferece vantagens tangíveis pois
através de um processo de
micro-filtragem permite aos
restaurantes, cafetarias, hotéis,

O conceito TRANSPARENTE é
servido à mesa em garrafas de
vidro reutilizáveis que não geram
resíduos com o uso e que se
apresentam em variedades entre
os 50cl e 1 litro.
É a sustentabilidade associada à
elegância e ao design, com a
enorme vantagem de serem
personalizadas e por essa razão
valorizarem a imagem de marca
do seu estabelecimento.
Trata-se de uma água com
identidade própria, com as
particularidades de cada região,
mas com um elemento de
qualidade adicional comum e
personalizada em exclusivo para
o seu estabelecimento.
Você e a sua equipa vão adorar,
e os seus clientes também.
E com menos kms de transporte,
menos plástico e menos resíduos,
o planeta também vai adorar.
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abemos bem

da importância

dos produtos de
proximidade.
São produtos que
nos garantem a
máxima frescura e
o menor impacto
ambiental.
Comprar local é
a forma de ser
saudável e de
ser sustentável.

Por isso criámos o conceito Água Transparente. A sua água filtrada, obtida
localmente, sustentável, sem resíduos nem problemas de armazenamento.

Equipamentos de colocação sobre a bancada
com capacidades de 65, 120 e 180 litros/h

RESTAURANTES E HOTÉIS
Auto-suficientes no fornecimento de
água de qualidade

E

ste sistema inovador já tem uma forte implementação em Espanha e

tem vindo a ganhar adeptos no nosso País.
Restaurantes Espanhóis de referencia como o Casa Solla, o Maruja Limón,
o NOVA, o Etxanove, o Zárate (todos eles galardoados com Estrela Michelin)
ou o Don Berto (eleita a melhor marisqueira de Espanha) contam-se entre as
centenas de estabelecimentos que aderiram a este conceito para
fornecer água de qualidade aos seus clientes.

Os estabelecimentos de primeiro nível preferem produtos que sejam inovadores,
de qualidade e com elevada rentabilidade.
Para esses, o conceito Água TRANSPARENTE é a solução global para todas as
suas necessidades de água.
Oferecemos um serviço completo, instalação por uma equipa com mais de 20
anos de experiência, serviço semestral de higienização, apoio técnico 24h, e um
conjunto completo com várias opções de garrafas de vidro com um desing
moderno e personalizadas com a SUA marca em formatos de 50cl a 1 litro,
devidamente acompanhadas por cestos especiais para a máquina de lavar.
Os nossos equipamentos estão desenhados para assegurar água de elevada
qualidade que tanto pode ser servida aos clientes como utilizada para elevar os
padrões de confecção dos alimentos, café, gelo, infusões, etc...

FRESCA, ACABADA DE FAZER
A água TRANSPARENTE é um serviço completo de fornecimento de água ao seu negocio que o vai
surpreender a si e aos seus clientes – uma tendência actual de produto fresco, local, saudável e que
respeita o meio ambiente.
Os estabelecimentos com água TRANSPARENTE são sustentáveis, rentáveis e auto-suficientes na
disponibilização de água.

Valor fixo mensal de aluguer que lhe permite fazer uma previsão de gastos sem surpresas nem sobressaltos.
Soluções que ajudam a reforçar a imagem do seu estabelecimento porque transformamos outros elementos em
suporte de comunicação que chama a atenção dos clientes e reforça a imagem da sua marca.

COM ou SEM gás
Filtrada com gás

Filtrada lisa

A água TRANSPARENTE pode ser produzida em 2 versões: com gás ou lisa.
Pode ajustar o nível de gás, a temperatura, ou a dose de água com o premir de um simples botão.

Ecologia com Estilo
Fabricados em Itália, os sistemas que produzem a água TRANSPARENTE são elegantes, com um design atrativo e
respeitadores do meio ambiente.
A nossa água serve-se em garrafas de vidro reutilizáveis que são personalizáveis com impressão (tipo serigrafia até 4
cores) o que garante a sua durabilidade e o respeito pelo seu logo/marca.
Também dispomos de cestos específicos para a sua lavagem no lava-loiças.

SEGURANÇA
Para assegurar a qualidade da água que vai servir aos seus clientes os sistemas TRANSPARENTE possuem um sistema de
pré-filtragem que assegura a filtração sem comprometer a velocidade do caudal de água.
Remove as partículas tanto orgânicas como inorgânicas com uma precisão de 0,5 mícron (sedimentos, ferrugem, matéria
suspensa, colóides, bactérias, etc.), eliminando assim os contaminantes prejudiciais.
Retém o cloro e outros químicos, retira cheiros e o gosto a cloro, optimizando o sabor natural da água.
Desta forma fornece uma água mais pura e saborosa.

Sistema de pré-FILTRAÇÃO everpure
Kit de filtração Everpure MC-2 com cartucho,
cabeça, acessórios de montagem, regulador de
pressão e conjunto de filtros completo com
cartucho de 0,5 mícron.
CARACTERÍSTICAS:
Capacidade de filtração a 1 PPM de cloro: 22.710 litros
Caudal: 3,8 litros/min.
Certificação NSF

CESTOS para a máquina de lavar loiça
Uma gama completa de cestos adaptados a cada modelo de garrafa,
e com dimensões compatíveis com a sua máquina de lavar.
CARACTERÍSTICAS:
Capacidade:
9, 16, 30 ou 36 garrafas, consoante o modelo de garrafa.
Dimensões:
40x40 cm ou 50x50 cm, consoante o modelo da máquina.

Equipamentos electrónicos,
capazes de dispensar até
180 litros por hora
(servida entre 6 e 8ºC)

Fabricados em Itália
Design e inovação

EQUIPAMENTOS >>>

SOBRE A BANCADA
TRANSPARENTE 45
HF/HG 45 E TOP

Ambiente

Fria

Gás

Regulação
de volume

Eletrónico

Indicado para escritórios, bares, cafeterias
e pequenos restaurantes.
CARACTERÍSTICAS:
Produção: 45 litros/ hora
Produção contínua: 9 litros
Temperatura: 3 - 10º C
Capacidade do banco de gelo: 2 kg
Gás refrigerante: R 134A 390 gr
Potência do compressor: 1/10 CV
Conexão de entrada de água: 8 mm
Conexão de entrada de gás: 6 mm
Material: aço inoxidável e ABS
Peso: 27 kg

C

45 L/H
B

Modelo 980006

A

A - 280 mm
B - 520 mm
C - 400 mm

NOTA: este modelo não é compatível com a garrafa Kefass de 75cl

TRANSPARENTE TOP

HF/HG (65, 120, 180) E TOP
Ambiente

Fria

Gás

Regulação
de volume

Eletrónico

Indicado para colectividades, hotéis
e grandes restaurantes.
CARACTERÍSTICAS:

65

120

180

Produção (litros/hora):

65

120

180

Produção contínua (litros):

40

70

100

Temperatura:

3 - 10 ºC

Capacidade do banco de gelo:

4,5 kg

6,5 kg

11,5 kg

Gás refrigerante: R 134A

160 grs

250 grs

390 grs

Potência do compressor:

1/6 cv

Conexão de entrada de água:

1/3 cv
8 mm

Conexão de entrada de gás:

8 mm

Material:

aço inoxidável

Peso:

40 kg

50 kg

54 kg

até
180 L/H
C

B
A

A - 533 mm
65 B - 495 mm
C - 510 mm

A - 533 mm
120 B - 495 mm
C - 510 mm

A - 533 mm
180 B - 495 mm
C - 510 mm

SOB A BANCADA
TRANSPARENTE TORRE
HF/HG (65, 120, 180) IN

Ambiente

Fria

Gás

Torneira à
escolha

Dispensador para colocar debaixo da bancada.
Para instalações em que a torre e o equipamento estão a mais de 1
metro de distância, ou quando queremos manter a torre sempre fria.
CARACTERÍSTICAS:

até
180 L/H

Produção: 180 litros/ hora
Produção contínua: 100 litros
Temperatura: 3 - 10 ºC
Capacidade do banco de gelo: 11,5 kg
Gás refrigerante: R 134A 390 gr
Potência do compressor: 1/3 CV
Conexão de entrada de água: 8 mm
Conexão de entrada de gás: 8 mm
Material: aço inoxidável
Peso: 52 kg

C

B
A

Modelo 980072

A - 350 mm
B - 530 mm
C - 500 mm

TORRE DISPENSADORA
Fria

Gás

Regulação
de volume

Eletrónico

CARACTERÍSTICAS:
> Coluna electrónica fabricada em aço inoxidável e alumínio.
> Encaixe na bancada sem necessidade de deixar marcas permanentes.
> Design moderno e funcional.
> 2 saídas de água configuráveis em volume de água e temperatura.
> Opção com e sem gás, fresca e natural.
> Seleção e configuração da torre através de display digital.
> Prática e fácil de usar.

A - 458 mm
B - 269 mm
C - 176 mm
D - 200 mm
E - 120 mm

Encaixe

Torre / torneira que fica visível sobre a bancada

Ambiente

Painel digital

AS NOSSAS GARRAFAS...
As garrafas TRANSPARENTE apresentam-se em vários modelos com design distinto,
fabricadas com diferentes tipos de vidro e diversos tipos de tampas.
Para além da diversidade estética oferecem ainda a polivalência das suas capacidades
que podem oscilar entre os 37cl e 1 litro.

MADISON
50 cl
Alt. 247 mm
Ø 66 mm

SKY
75 cl

SKY
37 cl

MADISON
70 cl

Alt. 245 mm
Ø 70 mm

Alt. 200 mm
Ø 60 mm

Alt. 272 mm
Ø 73 mm

YPSILON
100 cl

YPSILON
50 cl

Alt. 250 mm
Ø 100 mm

Alt. 200 mm
Ø 80 mm

SENSO
75 cl
Alt. 245 mm
Ø 70 mm

... SÃO PERSONALIZÁVEIS
Com uma implantação cada vez maior no mercado, são vários os hotéis, restaurantes ou empresas com
equipamentos TRANSPARENTE que aproveitam a possibilidade de personalizar as suas garrafas.
A título de exemplo, aqui fica uma pequena amostra do que os nossos clientes têm feito.

THE HOUSE OF SANDMAN
Hotel & Suites
V. N. Gaia
TABERNA DO LOPES
Steakhouse
Guimarães

INVULGAR
Restaurante
Porto

Steakhouse
Taberna do Lopes

THOMAR
Boutique Hotel
Tomar

FILOSOFIA
Restaurante

(actriz Sofia Ribeiro)

Lisboa

ALECRIM AOS MOLHOS
Mercearia & Cafetaria bio
Lisboa
VILLA MEDICI
Restaurante Italiano
Carvoeiro - Algarve

THE INSÓLITO
Restaurante & Bar
Lisboa

ORDEM DOS ENFERMEIROS
Ordem profissional
Região Centro

CLÍNICAS VIVER
Sede
Lisboa

ASCENDUM
Concessionário Volvo
Todo o País

MONTEPIO CRÉDITO
Serviços financeiros
Todo o País

ÁGUA MICRO FILTRADA
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Norte
Rua Sidónio Pais, 527
Oliveira do Douro
4430-550 Vila Nova de Gaia

Centro
Av. Gen. Humberto Delgado, 91
Vila Verde
2705-887 Terrugem

Sul
Santa Catarina
Goncinha
8100-247 Loulé

Apoio Ao Cliente
808 200 299
www.aguatransparente.pt

