
TALERZ T£UMI¥CY FALE

Komponent wykonany ze stali nierdzewnej, odpowiedni do dysz z efektem 
wodospadu/kaskady. Do instalowania pod poziomem wody.

Zalecany do dysz zaleýnych od poziomu wody dla rozpraszania i tùumienia 
fal powstaùych na skutek ich pracy. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada 
przyùàczenie do koùnierza dyszy.

Koùnierz wykonany z bràzu pozwala dostosowaã oú strumienia.

DF150 przyùàczenie: 1 1/2"
DF200 przyùàczenie: 2”
DF250 przyùàczenie: 2 1/2”
DF300 przyùàczenie: 3" 

DYFUZOR ZE STALI NIERDZEWNEJ

KO£NIERZE

ANFR150 úrednica koùnierza: 50cm
ANFR200 úrednica koùnierza: 63cm
ANFR250 úrednica koùnierza: 75cm

FL50 przyùàczenie: 1/2"
FL75 przyùàczenie: 3/4"
FL100 przyùàczenie: 1"
FL125 przyùàczenie: 1 1/4"
FL150 przyùàczenie: 1 1/2"
FL200 przyùàczenie: 2"
FL250 przyùàczenie: 2 1/2"
FL300 przyùàczenie: 3" 

45° RAMIE DLA DYSZ - OGON PAWIA

Ramiæ wykonane ze stali nierdzewnej do zastosowania z dyszami 
“Ogon pawia peùny" w pozycji ukoúnej.

G75 úrednica: 3/4"
G100 úrednica: 1”
G125 úrednica: 1 1/4"
G150 úrednica: 1 1/2"
G200 úrednica: 2" 

AKCESORIA 
HYDRAULICZNE   
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AKCESORIA 
HYDRAULICZNE   

45° RAMIÊ DLA DYSZ - OGON PAWIA STRUMIENIOWY

Ramiæ wykonane ze stali nierdzewnej do zastosowania z dyszami 
“Ogon pawia strumieniowy" w pozycji ukoúnej.

G75 úrednica: 3/4"
G100 úrednica: 1"
G125 úrednica: 1 1/4"
G150 úrednica: 1 1/2”
G200 úrednica: 2" 

Element wykonany ze stali nierdzewnej. Moýe byã uýyty jako filtr 
wstæpny wpustu lub odpùyw podùogowy.

GRINOX30 ramka: 30x30 cm
GRINOX60 ramka: 60x60 cm
GRINOX120 ramka: 120x60 cm
GRINOX180 ramka: 180x60 cm 

KRATKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
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AKCESORIA 
HYDRAULICZNE   

Element wykonany z mosiàdzu (lub z innych materiaùów na ýyczenie klienta), 
odpowiedni do maùego ukùadu filtrujàcego dla recyrkulacji wody basenowej. 
Stosowaã z odpùywem podùogowym i cedzakiem.

IMP100 przyùàczenie: 1" 
IMP125 przyùàczenie: 1 1/4" 
IMP150 przyùaczenie: 1 1/2" F

WPUST DYSZY

Element wykonany ze stali nierdzewnej, stosowany do rur przy liniowym ùàczeniu 
kontenerów i krzyýowaniu przewodów. Posiada gumowà uszczelkæ w zestawie.

PALI100 úrednica koùnierza: 80cm, úrednica rurki: 1”
PALI125 úrednica koùnierza (A): 110cm, úrednica rurki: 1 1/4"
PALI150 úrednica koùnierza (A): 120cm, úrednica rurki: 1 1/2"
PALI200 úrednica koùnierza (A): 135cm, úrednica rurki: 2"
PALI250 úrednica koùnierza (A): 145cm, úrednica rurki: 2 1/2"
Zùàcze proste - zestaw z uszczelkà

PALI300 úrednica koùnierza (A): 150cm, úrednica rurki: 3"
PALI400 úrednica koùnierza (A): 180cm, úrednica rurki: 4"

Z£¥CZE PROSTE

Wodoszczelny element wykonany z mosiàdzu. Przeznaczony do poùàczeñ 
pojemników o cienkich úcianach - wykonanych z wùókna szklanego lub 
stali nierdzewnej. Posiada gumowà uszczelkæ w zestawie.

PAVA125A pasuje do poùàczeñ kontenerów: 1 1/4" F x 1 1/4" M
PAVA125B pasuje do poùàczeñ kontenerów: 1 1/4" F x 1 1/2" M.
PAVA150 pasuje do poùàczeñ kontenerów: 1 1/2" F x 1 1/2" M

Z£¥CZE HYDRAULICZNE DO POJEMNIKÓW

ODP£YW POD£OGOWY

Wykonany z wùókna szklanego z ramkà i powierzchnià filtrujàcà ze stali 
nierdzewnej. Podùàczenie boczne.

PS63 kratka: 250x250 mm, wysokoúã: 145 mm, úrednica poùàczenia: 63mm
PS75 kratka: 250x250 mm, wysokoúã: 145 mm, úrednica poùàczenia: 75mm
PS90 kratka: 360x360 mm, wysokoúã: 175 mm, úrednica poùàczenia: 90mm
PS110 kratka: 360x360 mm, wysokoúã: 175 mm, úrednica poùàczenia:110mm
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Element wykonany ze stali nierdzewnej, uýywany do doprowadzeñ 
powietrza do podziemnych pomieszczeñ technicznych. Posiada koùnierz do 
montaýu i ochronæ przed deszczem.

PAIR úrednica: 27 cm, wysokoúã: 35 cm, úrednica koùnierza:30 cm

WLOT POWIETRZA

AKCESORIA 
HYDRAULICZNE   

Komponent wykonywany w dwóch wersjach - z bràzu i mosiàdzu. Moýliwoúã 
dostosowania - 50mm.

PRO100 przyùàczenie: 1"
PRO125 przyùàczenie: 1 1/4"
PRO150 przyùàczenie: 1 1/2"
PRO200 przyùàczenie: 2”
PRO250 przyùàczenie: 2 1/2" 

REGULOWANA PRZED£U¯KA

Element wykonany z mosiàdzu pozwala dostosowaã wysokoúã strumienia.

RF38 przyùàczenie: 3/8"
RF50 przyùàczenie: 1/2"
RF100 przyùàczenie: 1" 

REGULATOR PRZEP£YWU

Element wykonany ze stali nierdzewnej. Znajduje zastosowanie wszædzie 
tam, gdzie wbudowany system filtrujàcy nie moýe byã uýyty. Montaý 
podùogowy. Otwory powierzchni filrtujàcej o úrednicach: 3 mm i 5 mm. 
Przyùàczenie za pomocà koùnierza. Wskazane jest umieszczanie systemu 
we wpuszczanych otworach przykrytych kratkà ze stali nierdzewnej 
(GRINOX60, GRINOX120, GRINOX180).

WIDOCZNY SYSTEM FILTRUJ¥CY
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Widoczny system filtrujàcy (úr.: 20 cm, wys.:15 cm, úr. koùnierz:90mm):

SFP13 úr. otworów przyùàczeniowych: 3 mm
SFP15 úr. otworów przyùàczeniowych: 5 mm

Widoczny system filtrujàcy (úr.: 20 cm, wys.:20 cm, úr. koùnierz: 90mm):

SFP23 úr. otworów przyùàczeniowych: 3 mm
SFP25 úr. otworów przyùàczeniowych: 5 mm

Widoczny system filtrujàcy (úr.: 30 cm, wys.:15 cm, úr. koùnierz:160mm):

SFP33 úr. otworów przyùàczeniowych: 3 mm
SFP35 úr. otworów przyùàczeniowych: 5 mm

Widoczny system filtrujàcy (úr.: 30 cm, wys.:20 cm, úr. koùnierz:160 mm):

SFP43 úr. otworów przyùàczeniowych: 3 mm
SFP45 úr. otworów przyùàczeniowych: 5 mm

AKCESORIA 
HYDRAULICZNE   

WBUDOWANY SYSTEM FILTRUJ¥CY

PRZELEWY I SKIMMERY

Element wykonany z wùókna szklanego z ramà ze stali nierdzewnej, 
wypeùniony wyjmowalnym koszem filtra ze stali nierdzewnej. Prosty w 
montaýu, zaprojektowany specjalnie do stosowania w realizacjach fontann.

Sk300 wymiary: 180x300 mm, gruboúã: 140 mm, úr. przyùàczenia: 50mm

Sk600 wymiary: 180x600 mm, gruboúã: 130 mm, úr. przyùàczenia: 50mm
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AKCESORIA 
HYDRAULICZNE   

WSPORNIK FONTANNY

Element wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do montowania w 
pojemniku. Zawiera dyszæ, pompæ zatapialnà z filtrem ze stali nierdzewnej i 
oúwietlenie wybrane przez klienta. Gotowy zestaw do umieszczenia w 
pojemniku bez potrzeby dodatkowego montaýu. Moýe byã uýyty do pomp 
suchostojàcych. Cena zawiera montaý mechaniczny i nie zawiera cen pompy, 
dyszy, koùnierza oraz oúwietlenia.

Element wykonany ze stali nierdzewnej odpowiedni do ukùadu wpustu wody 
fontanny.

TER150 wysokoúã: 50cm, przyùàcze: 1 1/2”

DYSZA NAP£YWOWA

Su125 przyùàcze: 1 1/4", 
standardowa wysokoúã: 35 cm

SU200 przyùàcze: 2", 
standardowa wysokoúã: 35 cm

Zapobiega przypadkowemu przelaniu wody poza kontener. Wykonany z wùókna 
szklanego i stali nierdzewnej, moýe byã uýyty w montaýu fontann a takýe w 
kontenerze gromadzàcym wodæ.

TPR300 wymiary: 180x300 mm, gù.:140 mm, úr. przyùàczenia: 75mm
TPR400 wymiary: 265x420 mm, gù.:210 mm, úr. przyùàczenia: 110mm

PRZELEW AWARYJNY (DESZCZOWY)

PRZELEW AWARYJNY (DESZCZOWY) - WPUSTOWY

Wykorzystywany w sytuacjach gdy úcienny przelew awaryjny nie moýe byã 
zastosowany. Zapobiega przypadkowemu przelaniu wody poza obræb 
kontenera. Wykonany z mosiàdzu i stali nierdzewnej. Standardowa wysokoúã 
50 cm. Dostæpne inne wysokoúci na ýyczenie klienta.

Przelew awaryjny (deszczowy) - wpustowy:
TPP300 wysokoúã: 50 cm, przyùàcze: 1 1/2" M 

Przelew awaryjny (deszczowy) - wpustowy z odpùywem:
TPPSC wysokoúã: 50 cm, przyùàcze: 2 1/2" F 
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