
BWT Drinking Чаша
(300 ml)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
125252403
4001836074513

BWT Deluxe Стаклен Бокал
(1.2 l)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825323
9022001573766

BWT Standard Стаклен Бокал 
(1.1 l)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825316
9022001573742

BWT Horeca Стаклени 
Шишиања

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825331
9022001253316
825321
902200155838
825315
9022001573759

BWT Thermos Топло и Ладно 
(500 ml)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825318
9022001573148
825317
9022001573155

BWT Стаклено Шише (550 ml)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825343
902200253430
825342
902200253423

BWT Sport Tritan Рефил (600 
ml)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825314
9022001573681
825313
9022001573698

сино            1.016                                    1.199 

розе            1.016                                    1.199 

розе            1.152                                    1.360 

Идеално спортско шише со flip-flop затворач. Ременот за рака и затворачот со преклоп и диспанзер за пиење го прават ова шише идеален 
придружник за спорт или во движење.

BWT воведе висококвалитетно стаклено шише со силиконска кутија со атрактивен дизајн за својата палета на шишиња што се полнат. Шишето 
може да се персонализира со употреба на name tag AQA во прерамката за носење.

сино            1.152                                    1.360 

375 ml            1.169                                    1.379 

Топло и ладно во движење. Направено од двослоен нерѓосувачки челик, ова шише со термос ќе ги одржува пијалоците топли или ладни неколку 
часа. Меката облога овозможува удобно држење. Капачето се отстранува со завртки и овозможува ергономично пиење.

сино            1.694                                    1.999 

розе            1.694                                    1.999 

500 ml            1.169 

1.1 l            1.770                                    2.089 

Минерализирана вода со магнезиум послужена со стил. Послужете ја вашата минерализирана вода со магнезиум на елегантен начин со оваа 
стабилна серија стаклени шишиња. Изборните ознаки AQA сигнализираат дали е обична или газирана вода.

                                   1.379 

750 ml            1.169                                    1.379 

Робустен стаклен бокал за сода. Стилски стаклен бокал со отвор од 360° кој ќе додаде стил на секоја маса. Опционалните AQA ознаки 
сигнализираат дали е обична или газирана вода.

Ценовник 2022
BWT Шишиња и Термоси

Безвременски убави чаши за пиење. Овие робусни чаши за вода се совршен додаток на палетата на стаклени бокали и ќе ја разубават секоја 
маса.

6x 300 ml            3.219                                    3.799 

Бокал од рачно-дувано кристално стакло. Поради својата јасна, елегантна форма, овој стаклен бокал е привлечен за очите на секоја маса. 
Розово - белиот силиконски прстен овозможува едноставен показател за мирна и газирана вода.

1.2 l            2.346                                    2.769 



BWT Sport Tritan Strainer 
(600 ml)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825312-A
9022001573179

BWT Sport детско шише (375 
ml)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825328
9022001573728
825329
9022001573735

BWT детско шише рефил (375 
ml)

Основна 
цена

Препорачана цена со 
вклучен 

ДДВ 18%
825326
9022001573711
825327
9022001573704

Овластен дистрибутер на БВТ за Македонија: Енекс Грoуп Инженеринг
Улица Брадфортска 2/2-4, 1000 Скопје 
Телефон за контакт: 02 512 8887, contact@eneks.mk

розе (Mermaid)               618                                        729 

сино (Fish)               618                                        729 

Шишиња за пиење за најмалите. Децата не само што ќе ги сакаат светлите мотиви, туку иедноставното затворање на преклопот и изливот за 
пиење. Нема повеќе истурање - облеката ќе остане сува.

сино (Penguin)               618                                        729 

розе (Squid)               618                                        729 

Детски шишиња - за дополнителна забава додека пиете. Шарените детски шишиња со атрактивни печатени дизајни имаат капак со завртка кој се 
одвојува за ергономично пиење. Со овие шишиња, водата за пиење станува радост.

розе               928                                    1.095 

Шише за пиење вода за подобар вкус. Ова модерно шише за пиење е изработено од висококвалитетен TritanTM. Интегрираната цедалка 
овозможува непречено уживање во пиењето - едноставно додадете малку вкус на вашата вода.


