ÁGUA
KMZERO

De profissionais para profissionais
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O futuro é hoje.

O QUE É?
A Água KMZERO foi feita para suprimir a demanda dos negócios ligados à restauração, dando-lhes
a água com a melhor qualidade para consumo, assim como uma personalização extraordinária
das suas garrafas 100% ecológicas.

Ao utilizar a Água KMZERO irá deixar de lado os custos relacionados com os intermediários,
acabando com os problemas de stock e armazenamento, colaborando para um planeta mais
sustentável.

Com a Água KMZERO irá ter no momento água normal, fria ou com gás, dando espaço e um toque
profissional ao seu atendimento e conquistando os seus clientes.
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ÁGUA DE QUALIDADE PREMIUM
A FuturoLife apresenta-lhe as melhores propostas para o seu tipo de negócio. Descobrimos as
suas necessidades e personalizamos os nossos produtos de forma a entregar ao cliente final a
melhor água, mais saudável e que cumpra todos os requisitos de qualidade, mas também com
uma excelência e requinte únicos.

O plástico é reduzido, a sua pegada ecológica diminui e conseguirá também diminuir custos
relacionados com intermediários. Tenha água fresca, natural e com gás, o tempo inteiro, sem
necessidade de stock ou de armazenar as garrafas de plásticos, podendo as mesmas acabarem
por perder a qualidade.
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REFILL, REUSE.
A Água KMZERO irá submeter a água da rede a um
processo de filtração de forma a obter água pura,
filtrada e livre de qualquer odor ou outra substância
que possa afectar o sabor e qualidade de água.
Depois disso, é remineralizada com magnésio e
potássio.

Ao utilizar garrafas de vidro reutilizáveis, que respeitam
o seu conteúdo e não geram nenhum resíduo, irá
contribuir para um Mundo melhor, mais próximo e
sustentável. O vidro não está associado a nenhum
químico que prejudique a água e é reconhecido por
manter as propriedades organoléticas e a frescura da
Água KMZERO.
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POUPANÇA IMEDIATA

Ao utilizar a Água KMZERO terá poupanças ao poder controlar os custos que estão associados
aos intermediários, não necessitando destes para ter a melhor água no seu estabelecimento.

A Água KMZERO é considerada água de consumo humana filtrada, tendo todas as informações
sobre a sua composição disponíveis nos respetivos locais de utilização e consumo, cumprindo
escrupulosamente a legislação e normativas em vigor.
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Temos uma equipa técnica ampla,
disponível para responder às suas questões.

Se desejar um contacto directo por parte da nossa equipa,
indique por favor o seu número de telefone.
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Futurolife, Portugal
MORADA
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CONTACTOS
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210 522 467
Email - geral@futurolife.pt
apoioaocliente@futurolife.pt

Visite o nosso site em:

www.futurolife.pt

