
Jediný originál od roku 1903

Vše pro bezpečnost Vaši a Vaší rodiny … 

…SodaStream



Čím se SodaStream odlišuje?
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• Světová jednička:

SodaStream je světovou jedničkou v domácím sycení nápojů.

• Zaměření: 

Pouze SodaStream se specializuje na navrhování, design, výrobu a 

zdokonalování nejlepšího domácího systému na sycení nápojů na světě.

• Zkušenosti: 

Přes sto let zkušeností se systémem domácího sycení nápojů. Již od roku 1903.

• Výrobní Know-How: 

Pouze SodaStream navrhuje a vyrábí všechny své produkty, tudíž má přímé

zkušenosti a znalosti samotného výrobce.



Některá z továrních zařízení na plnění

a výrobu Bombiček CO2 …
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Izrael

Limburg GMBH 

Löddeköpinge, Sweden  
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• Založeno r.1903.

• Obchoduje v 41 zemích.

• Více jak 90% podíl na trhu.

• Prodává se ve 40 tis. obchodech.

• Prodáno více než 10 mil. výrobníků sody.

• Společnost SodaStream je kotována na burze. 

• Vyrobeno přes 30 milionů CO2 bombiček.

• První uvedení koncepce aluminiové CO2 bombičky již před 20 lety.

• Světově největší výrobce aluminiových bombiček v hmotnosti do 2 kg.

• Systém splňuje veškeré významné mezinárodní standardy kvality vývoje a 

výroby, např.: ISO 9001:2000, TUV NORD & SVTI (EU, Švýcarsko), TPED a 

PED (EU), DOT (USA), GMP & HACCP, IFS.

SodaStream je světovou jedničkou

v systému domácího sycení …



SodaStream je největší a nejzkušenější výrobce 

aluminiových bombiček na světě.
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• Vyrobeno více než 30 mil. bombiček do výrobníků sody.

• První rozvoj a představení moderních aluminiových bombiček již před 20 lety.

• Regulační povolení od hlavních notifikovaných osob po celém světě.

• SodaStream Vlastní certifikát pro výrobu aluminiových bombiček.



SodaStream je jediná společnost,

která 100% kontroluje životnost každé z bombiček:
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• Výroba bombiček a ventilů, plnění, doplňování, testování a konečné 

zpracování. Vše se děje na jednom místě, v nejmodernějších výrobních 

továrnách SodaStream.

• Každá bombička a ventil jsou kontrolovány individuálně.

• U každé bombičky a ventilu, je možné vysledovat zpětně šarži materiálu, 

ze kterého byly vyrobeny.



Regulační opatření
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• SodaStream si po mnoho let svým 

bezchybným provozem zajišťuje 

uznání od předních světových 

regulačních a bezpečnostních orgánů. 

Mezi ně patří TUV, SVTI, DOT USA, TC 

Canada, Lloyds, GS, UL, a další.

• Továrny jsou provozovány, dle ISO 

9001:2008.

tj. systém pro zajištění kvality, který je 

pravidelně kontrolován a certifikován 

renomovanou certifikační společností 

Lloyds.

• SodaStream si zajistil nejvyšší uznání 

jako výrobce „vlastních bombiček“ od 

roku 2005
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Zákonné požadavky
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Zákonné  požadavky Minimum 

garantované spol. 

SodaStream

Reálné hodnoty v 

současné produkci

SodaStream

Zvýšení nároků na 

sebe sama. Překročení 

min. požadavků o … %

Pevnost 262 N/mm2 minimum 330 N/mm2 minimum 360 N/mm2 37.4%

Odolnost tlaku 241 N/mm2 minimum 280 N/mm2 minimum 325 N/mm2 34.8%

Prodloužení 10% minimum 10% 14 % 40%

Tlakové rozpětí 310 bar 410 bar 32%

Stěny bombičky 2.68mm 2.7mm 3.19mm 19%

Těsnění bombičky a 

ventilu

Bezpečnostní koeficient 

– nad 10 liber ( tlak  na 

ventily a závity). 

Minimum 11 liber

25,67 liber --- 116%

Certifikace od příslušných orgánů nestačí!

Jako vlastník certifikátu pro výrobu aluminiových bombiček si 

SodaStream stanovuje standarty na mnohem vyšší úrovni, které daleko 

přesahují právní požadavky příslušných regulačních orgánů.



Bezpečnost ventilů:
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• SodaStream navrhuje a vyrábí své vlastní ventily.

• Vyrábí se z nejlepší jakosti mosazi, kvůli zachování trvanlivosti.

• Mají niklové tělo ve srovnání s levnější mědí užívanou jinými výrobci.

• Unikátní dvojí ventil zajišťuje stabilitu při odčerpávání plynu.



Nejmodernější továrny na plnění bombiček
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• SodaStream disponuje 8 továrnami, které jsou postaveny

na zakázku, tak aby splnily požadavky na nejnáročnější bezpečnost.

… jedna z nich je ve Švédsku.

• Každá výrobní továrna, je plně certifikována, dle zásad bezpečnosti 

příslušné země.

• Každá továrna je připravena a certifikována k provádění kontrol a testování 

každé bombičky, před uvedením na trh.

Germany Station Israel Station Sweden Station
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• Naše výrobky jsou licencovány pro potravinářský průmysl.

• CO2, které používáme, je certifikován potravinářským průmyslem.

• Z každé dávky plynu CO2, která je použita na plnění, je odesílán vzorek 

do externích laboratoří na testování. Kontroluje se zda CO2 neobsahuje 

nežádoucí látky.

Jediný originál od roku 1903
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A co naše konkurence ?



Naše konkurence…….
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• Nevyrábí bombičky a ventily ( využívá externích firem).

• Neplní bombičky (využívá externích firem).

• Netestuje ani neudržuje bombičky (využívá externích firem).

• Nemá vlastní know-how a zkušenosti ve výrobě, testování a plnění 

bombiček.

• Plní bombičky Sodastream bez znalosti údajů o bezpečnosti procesu.

• Propaguje jakékoliv bombičky, v jakýchkoliv strojích.

• Má jinou podstatu obchodu.

• Nakupuje bombičky z Číny.

SodaStream jediný originál od roku 1903



15

Rozhodněte se, které značce

dáte důvěru.

SodaStream jediný originál od roku 1903


