Wyrób wyprodukowano
w ramach systemów
zarządzania

1750-2M
1750-3M
Ivókút közkút,
kettő vagy három tállal

VÍZ
1

Képen 1750-2M

Termékleírás:
• Ház és tál 1.4301 polírozott korrózióálló acélból készült
• Vízeresztő fej krómozott és polírozott sárgarézből készül,
amely biztosítja a higiénikus használatot
• Az alsó tál alatt elhelyezett időmérő fej lehetővé teszi a poharak és
flakonok töltését
• Esztétikus design
• Közkút magassága 1060 [mm]
• Maximmalis szélesség 900x723,5 [mm]
• A tálak felfüggesztési magassága: felső 797,3 [mm], alsó 499,8 [mm]
• Vízcsatlakozás 1/2”
• Vízelvezetési csatlakozás átmérője 40 [mm]
• Teljesítmény - 2 [l/perc]

Felhasználási terület:
Nyílt területen pl.: parkokban, játszó tereken, sportpályákon és más
szabadtéri pihenő tereken. Téli időszakban, fagyveszélyes helyeken a
kutakat le kell szerelni, vagy megfelelő módon biztosítani azok
víztelenítését (kerticsap segítségével, vízmérő aknával, amely lehetővé
teszi a víztelenítést és vízmennyiség mérést).

Sz.

Alkatrész

Anyag

1

Kif oly ó cső szeleppel

Gy ártó katalógusa

2

Tálak

Korrózióálló acél 1.4301
EN 10088-1

Különböző kivitelek:
Az állatok által használt tál működtethető a padlóba beépített gomb
segítségével

1750-2M - 1750-3M

2018-12

1/ 2

1750-2M
1750-3M

Alap

Képen 1750-3M

Termékleírás:
• Ház és tál 1.4301 polírozott korrózióálló acélból készült
• Három tál különböző magasságban van elhelyezve, így használhatók
felnőttek, gyerekek, rokkantak és az állatok számára egyaránt.
• Vízeresztő fej krómozott és polírozott sárgarézből
készül, amely biztosítja a higiénikus használatát
• Önzáró fej
• Az állatok által használt tál működtethető, a padlóba beépített gomb
segítségével
• Esztétikus design
• Vízcsatlakozás 1/2”
• Vízelvezetési csatlakozás átmérője 40 [mm]
• Teljesítmény - 2 [l/perc]
• Súly 36[kg]

Felhasználási terület:
Nyílt területen pl.: parkokban, játszó tereken, sportpályákon és más
szabadtéri pihenő tereken. Téli időszakban, fagyveszélyes helyeken a
kutakat le kell szerelni, vagy megfelelő módon biztosítani azok
víztelenítését (kerticsap segítségével, vízmérő aknával, amely lehetővé
teszi a víztelenítést és vízmennyiség mérést).

Különböző kivitelek:
Két tálas kivitel
A folyamatos cégfejlesztés miatt a gyár fenntartja a termék változtatásának jogát.
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Sz. Alkatrész

Anyag

1

Kif oly ócső szeleppel

Gy ártó katalógusa

2

Tálak

Korrózióálló acél 1.4301
EN 10088-1

3

Kikapcsoló padlóban

Gy ártó katalógusa

