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Zdró j  wody  p i t ne j  pos tumen towy ,  1 *m isa  ok rąg ła , 

1*poidełko dla zwierząt, satynowy

142.500.204Kod produktu:

Zdrój wody pitnej postumentowy z poidełkiem dla zwierząt z funkcją powolnego odpływu. Odporny na korozję oraz warunki 

atmosferyczne, wandaloodporny. Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, takich jak: parki, deptaki, ogrody miejskie i 

ścieżki rowerowe. Estetyczny, praktyczny o dużych walorach użytkowych, doskonale dopasowuje się do każdego 

otoczenia i jest idealnym uzupełnieniem małej architektury.

Obie misy wykonane ze stali nierdzewnej z wylewkami wandaloodpornymi, uruchamiane za pomocą samopowrotnych 

przycisków umiejscowionych w widocznym miejscu. 

Wykończenie satynowe.

Dodatkowo zabezpieczony warstwą ochronną, która zapewnia całoroczną ochronę i estetyczny wygląd przy minimalnych 

wymaganiach konserwacyjnych.

Okrągła konstrukcja wykonana z grubej, wytrzymałej stali.

Laminarny przepływ ogranicza chlapanie i ułatwia konserwację.

Odporna na akty wandalizmu (VR) i intensywną eksploatację wylewka wykonana jest w formie jednoczęściowego 

elementu ze stali nierdzewnej.

Samopowrotne przyciski uruchamiające, umieszczone w widocznym miejscu, są odporny na intensywne użytkowanie i nie 

wymagają chwytania lub przekręcania.

Drzwiczki serwisowe wykonane z grubej blachy stalowej, mocowane na śruby o konstrukcji uniemożliwiającej otwarcie 

przez osoby niepowołane. Zapewniają dostęp do prostego systemu połączeń hydraulicznych.

Urządzenie należy zamontować na stabilnym podłożu, zapewniającym dobre odprowadzanie wody (zalecana płyta 

betonowa).

Posiada atest PZH oraz bezołowiową konstrukcję potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą NSF/ANSI 61 i wypełnia 

przepisy dotyczące urządzeń nie zawierających ołowiu.

Opcje dodatkowe: malowanie na dowolny kolor z palety RAL (142.700.000), oznakowanie zdroju (naklejka, grawer), 

system opłukiwania zdrojów HFS (196.960.370), żelbetonowa płyta fundamentowa (196.960.366), zimowy pokrowiec na 

zdrój (196.101.753).
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest PZH

Dopływ 3/8"

Dostęp dla niepełnosprawnych Nie

Głębokość (G) 330 mm

Ilość mis 2

Ilość wylewek 2

Mrozoodporność Nie

Odpływ 1 1/4"

Poidełko dla zwierząt Tak

Szerokość (S) 660 mm

Uruchamianie Przycisk

Wykończenie Stal

Wysokość (W) 1051 mm


