Widzisz, słyszysz, czujesz cudowne doświadczenie dla zmysłów.

Dysze Kaskada

Wszystkie elementy wykonane są z
wysokiej jakości brązu.
Powierzchnia poddana jest
piaskowaniu i pokryta lakierem, co
nadaje dyszom szlachetny wygląd.
Otwory wylotowe dysz Kaskada
występują w kilku wymiarach: 50,
70, 90, 110 i 130 mm. W
połączeniu z odpowiednią pompą
dysze są w stanie osiągnąć
wysokość strumienia nawet do 20
metrów!
Wymiary dysz Gejzer: 20, 40, 60,
80 i 100 mm, możliwość
osiągnięcia strumienia do 30
metrów!

Dysze Gejzer

Dysze do każdego rodzaju basenu, fontann publicznych
czy stawu ogrodowego

Dysze Komet oferowane są w 4 różnych średnicach dysz.
Powierzchnie są piaskowane i lakierowane.
W zależności od pompy i średnicy dysz, można osiągnąć
wysokość strumienia do 6 metrów.

Dysze Komet
Abyś mógł zbudować fontannę szybko i łatwo w swoim
ogrodzie lub stawie opracowaliśmy całkowicie zmontowany
system Plug&Play.
W zależności od modelu są tam 3 Kaskady, 3 Gejzery oraz
3 lub 6 Komet. Wszystkie fontanny są wyposażone w
energooszczędne lampy LED. Elementy są stabilne, nie
potrzebujesz żadnych dodatków - nadają się do każdego
rodzaju basenów.

Dysze strumienia

Dysze strumienia występują w dwóch wersjach - z 13
otworami i 24, każdy o średnicy 4 mm. Dysze osiągają
szerokość strumienia do 5 metrów i wysokość do 1 metra.
Powierzchnia poddana jest piaskowaniu i pokryta lakierem,
co nadaje dyszom szlachetny wygląd.

Rozdzielacz wody

Jeśli chcemy podłączyć kilka dysz do pompy i zachować taką samą ilość
wody w każdej dyszy, należy zastosować rozdzielacz wody, występujący
w dwóch średnicach: 150 mm i 250 mm,dostępny w różnych wymiarach
przyłączeniowych (G1 - G2).
Dzięki temu mo żliwe jest podłączenie do 3 atrakcji przy rozdzielaczu
wody o średnicy 150 mm i aż do 6 atrakcji przy rozdzielaczu wody o
średnicy 250 mm.

Dysze Wulkan wykonane z
wysokiej jakości brązu,
piaskowane dla nadania
eleganckiego wyglądu.
Grupa ta obejmuje trzy
dysze z różną ilością
otworów wylotowych:
37 o średnicy 2,5 mm,
19 lub 43 o średnicy 3 mm.
Dysze Wulkan są w stanie
osiągnąć 4-metrowy
strumień, o średnicy 3,2
metra, przy zastosowaniu
odpowiedniej pompy.

Dysze Wulkan

