
Q: Яку воду використовувати для газування?
А: Пропонуємо використовувати фільтровану воду (як куповану так і з побутових фільтрів).

Q: Які фільтри Ви можете порадити?
А: Будь-якого відомого виробника, Ми використовуємо американський фільтр зворотнього осмосу General Electric Merlin.

Q: Коли потрібно додавати сироп?
А: Лише після газування.

Q: Чи можна пляшку з напоєм поміщати в морозильну камеру?
А: Ні.

Q: В яких місцях небажано встановлювати сифон?
А: Біля відкритого вогню, прямих сонячних променів та джерел тепла, оскільки сифон містить балон з газом під тиском.

Q: Скільки сиропу потрібно щоб приготувати 1 літр напою?
А: Один ковпачок-дозатор.

Q: Чи можна мити пляшку у посудомийці?
A: Ні, оскільки миючі засоби сприяють руйнуванню еко-пластику з якого виготовлено пляшку.

Q: Як довго можна використовувати одну пляшку?
A: Термін придатності вказаний на кожній пляшці.

Q: Чому пляшка має термін придатності?
A: Тому, що вона зроблена з еко-пластику який виготовлено для природнього розкладання та наповнюється під тиском.

Q: Який гарантійний термін сифону SodaStream?
A: 24 місяці гарантії на механізми сифону.

Q: Якщо на моїй пляшці подряпини, тріщини або її помито у посудомийці - чи можна її використовувати надалі?
A: Ні.

Q: Чи можна використовувати власні пляшки?
A: Ні, лише оригінальні пляшки, виготовлені спеціально для сифонів SodaStream.

Q: Чи можна заправляти балон самостійно?
A: Ні.

Q: Чи можна використовувати балони інших виробників?
A: Ні.

Q: Чи можна встановлювати балон у апарат коли пляшка вже встановлена? 
A: Ні.

Q: Де зберігати балони з газом?
A: Умови зберігання прописані безпосередньо  на балоні.

Q: Який термін придатності балонів?
A: За умов належного зберігання термін придатності необмежений.

Q: Чи можна перевозити балони літаком?
A: Ні.

Q: Чим відрізняється пластикова пляшка SodaStream  від інших?
A: Пластик наших пляшок інертний, вони надзвичайно міцні, виготовлені з мінімальним впливом на екологію.

Q: Під час газування напій розлився на стіл, з чим це пов’язано?
A: Газувати можна лише чисту воду, а вже потім додавати наповнювачі, також слідкуйте за рівнем води у пляшці.

Q: Як сильно можна газувати воду?
A: 5 натиснень - це рекомендований сильногазований рівень, проте можливо до 10 натиснень, слідкуйте за характерними звуками.

Q: Де зберігати сиропи?
A: В сухому прохолодному місці.

Q: Від чого живляться сифони SodaStream?
A: Сифони SodaStream не потребують джерела живлення.

Q: Як можна замовити комплект?
A: - заповнити  анкету безпосередньо у демозоні;
    - через сайт www.ultrahorizont.com.ua/sodastream;
    - зателефонувавши за номером  261 44 05 протягом тижня без вихідних;
    - завітавши у Львові на вулицю Коперніка 16  протягом тижня без вихідних.   

Q: Чи праює у Вас доставка комплектів?
A: Так, доставка в межах міста Львова безкоштовна з понеділка по субботу протягом робочого дня за умов наявності товару на складі.

Q: Що входить у комплект сифона SodaStream?
A: Сифон 1 шт. , балон 1 шт. , пляшка з ковпачком 1. шт. , інструкція українською 1 шт.

Q: Як можна спробувати сиропи?
A: - При купівлі комплекту за акцією Ви отримаєте один пробник на вибір безкоштовно;
    - Ви можете придбати набір пробників, в який входить 12 сиропів з різними смаками.

Q: Де можна заправити балон та придбати аксесуари?
A: У Львові по вулиці Коперніка 16 протягом тижня без вихідних.
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Як це працює?

Які переваги Ви отримуєте?

1) власна домашня фабрика газованої води
2) безпека для Вашого здоров’я:
    - використовується харчовий газ, на відміну від  магазинних напоїв
    - використання води в якості якої Ви впевнені
    - зменшення споживання дітьми низькоякісних хімічних напоїв
    - пляшки виготовлені з еко-пластику
    - не споживає електроенергії
    - використання натуральних сиропів для дітей
    - широкий асортимент дієтичних сиропів
3) екологічність
4) контроль рівня газування
5) тривале зберігання свіжості напоїв
6) мобільність - Ваш сифон зажди з Вами
7) компактність
8) простота та зручність у використанні
9) можливість використання власних сиропів чи наповнювачів
10) економія часу та грошей  на придбання магазинних напоїв
11) більше 100 видів фірмових сиропів
12) безпечні газові балони
15) приготування улюбленого напою всього за 1 хвилину
15) заміна порожнього балона проводиться без вихідних
14) уся продукція SodaStream сертифікована
15) виготовлено в Ізраілі

Наливаємо воду у спеціальну пляшку, яка йде в комплекті,  та вставляємо її в
апарат.  З натисканням клавіші відбувається насичення води харчовим газом
(кількістю натискань обирається рівень газування - від слабогазованої до
сильногазованої). Знімаємо пляшку та насолоджуємось напоєм. Одного балону
з газом вистачає на 60-130 літрів напою, в залежності від ступеню газування.
Ви можете надавати своїм напоям безліч оригінальних смаків, як власних (сік,
м’ята, лайм, ягідні концентрати та ін.)  так і фірмових сиропів (більше 5-ти видів
Коли, Фанта, тонік, енергетики, фруктові, дитячі та дієтичні сиропи). Одного
сиропу вистачає на 12 літрів готового напою. Щоб визначитись зі
смаками сиропів - придбайте комплект пробників на 12 смаків, кожен пробник
на 4 склянки. Коли газ у балоні закінчиться, Ви можете обміняти порожній балон
на заповнений оплативши тільки різницю за газ. Також можна придбати запасні
пляшки та балони для газування.

SodaStream Jet

SodaStream Stream

SodaStream Genesis

SodaStream Pure

SodaStream Penguin

Класична модель у чорному та білому кольорах.

В комплект входить: сифон, пластикова пляшка та балон з газом СО2.

Лінійка модних різнокольорових сифонів, спеціально 
розроблена під колір будь-якої кухні.

В комплект входить: сифон, пластикова пляшка  та балон з газом СО2.

Володіючи сучасними тонкими формами, Genesis 
виглядає вражаюче на будь-якій кухні або офісі. Чудовий 
вибір для обмеженого постору.

В комплект входить: сифон, пластикова пляшка та балон з газом СО2.

Вишуканий дизайн, відзначений престижною європейською 
премією, витончена металева обробка корпусу. Pure 
додасть елегантності та практичності вашій кухні. 

В комплект входить: сифон, пластикова пляшка з металевим дном та балон 
з газом СО2.

Сифон із скляним графіном. Преміальна модель сифона 
Penguin прекрасно доповнить вашу кухню, гостьову або 
офіс. 

В комплект входить: сифон, скляний графін та балон з газом СО2.

SodaStream Crystal
Нова модель із скляним графіном Crystal. Стильний та 
елегантний дизайн доповнить найвишуканіший інтер’єр. 
Вдосконалена система монтажу пляшки.

В комплект входить: сифон, скляний графін та балон з газом СО2.

SodaStream Dynamo

719 грн

799 грн

799/859 грн

1159 грн

 2199 грн

1759 грн

699 грн

У сифоні можуть використовуватися газові балони 
великого об’єму.

В комплект входить: сифон, пластикова пляшка та балон з газом СО2.

Запитуйте каталог сиропів.
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