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AFO 03 D
pitná fontánka pre deti (pre škôlky)

AFO 03 D je menšia designová pitná fontánka určená
pre deti v materských škôlkách, nižších triedach
základných škôl alebo napríklad pre osvieženie v okolí
detských ihrísk. Jej umiestnenie je vhodné ako do
interiéru, tak i do exteriéru. Pítko je na zimu možné
jednoducho odmontovať tak, aby nedošlo k
zamrznutiu tlačného ventili a jeho zničeniu. Telo pítka
je kužeľovité, čo mu udeľuje nevšedný tvar a fontánka
tak môže tvoriť zaujímavý doplnok designových
interiérov. Citlivá kombinácia povrchových úprav
kefovaním, pieskovaním a chrómovaného lesku
dotvára výnimočnosť tohto produktu.

Pitná fontánka je vyrobená z nerezovej ocele triedy
ČSN 17240 (AISI 304).

Pre ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame
používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893
121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

Typové prevedenia

AFO 03 D - pitná fontánka pre deti

Základné technické údaje

rozmery: 500 x d300 (vrch), d200 (spodok) mm

prívod vody: G 1/2“

tlak vody: 0,2 - 0,6 MPa (odporučaný 0,3 MPa)

odpad: d = 40 mm

materiál: AISI 304
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čeština
english

slovenčina
deutsch

русский язык

nerezový program

aqua program

nerezový program

mincové automaty,
zariadenie kempov

bezpečnostná sekcia

zákazková výroba

náhradné diely

novinky

cenník produktov

dopyt

ISO 9001:2008

AZP Brno s.r.o. » produkty » nerezový program » pitka a pitné fontánky » AFO 03 D pitná fontánka pre deti (pre škôlky)

spoločnosť produkty podpora a k stiahnutiu kontakty

http://www.azp-brno.sk/
http://www.azp.cz/p215441/afo-03-d-nerezova-pitna-fontanka-pitko-pro-skolky.html
http://www.azp-brno.sk/
http://www.azp-brno.sk/
http://www.azp-brno.sk/
http://www.azp-brno.sk/aqua-program.html
http://www.azp-brno.sk/nerezovy-program.html
http://www.azp-brno.sk/mincove-automaty-zariadenie-kempov.html
http://www.azp-brno.sk/mincove-automaty-zariadenie-kempov.html
http://www.azp-brno.sk/bezpecnostna-sekcia.html
http://www.azp-brno.sk/zakazkova-vyroba.html
http://www.azp-brno.sk/nahradne-diely.html
http://www.azp-brno.sk/novinky.html
http://www.azp-brno.sk/cennik-produktov/aqua-program.html
http://www.azp-brno.sk/dopyt.html
http://www.azp-brno.sk/
http://www.azp-brno.sk/produkty.html
http://www.azp-brno.sk/nerezovy-program.html
http://www.azp-brno.sk/c215/pitka-a-pitne-fontanky.html
http://www.azp-brno.sk/profil-spolecnosti.html
http://www.azp-brno.sk/profil-spolecnosti.html
http://www.azp-brno.sk/produkty.html
http://www.azp-brno.sk/produkty.html
http://www.azp-brno.sk/servisne-strediska.html
http://www.azp-brno.sk/servisne-strediska.html
http://www.azp-brno.sk/firemne-kontakty.html
http://www.azp-brno.sk/firemne-kontakty.html


AFO 03 D pitná fontánka pre deti (pre škôlky) - AZP™

http://www.azp-brno.sk/p215441/afo-03-d-pitna-fontanka-pre-deti-pre-skolky.html[26.7.2011 11:13:09]

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

1. Pripravený odpad d = 40 mm podľa obrázku
2. Pripravený prívod vody podľa obrázku - G 1/2"

Kompletná dodávka

nerezová pitná fontánka
tlačný ventil s tryskou
flexibilný hadicový odpad
upevňovací a pripojovací materiál

Schéma

A - prívod vody G 1/2"
D - odpad d = 40 mm
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