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INOVATIVNA KVALITETA
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NAMAKALNIK
Z 8 ŠOBAMI
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®

NAMAKALNIK
S 3 NAGIBNIMI
ŠOBAMI

NAMAKALNIK CALIFORNIA ®
se lahko uporablja za vlaženje
območij in obsega rastlin, ki jih
običajne vrtljive škropilnice, ne
morejo zajeti.
CALIFORNIA ® po zaslugi
možnost spremembe naklona
terminala omogoča, da voda
brizga do površin 85 kvadratnih
metrov. Rotacijsko delovanje
omogoča enakomerno
pokritost deževnega učinka.
Telo naprave je izdelano iz
plastičnih mas, ki so visoko
odporne proti udarcem in UV
stabilne. Namakalnik vsebuje
moško, u niverzaln o hitr o
spojko.

POP UP Z 9 ŠOBAMI
Namakalnik CALIFORNIA ®
omogoča 9 načinov brizganja
vode. P reprosto pri klju č ite
vodo na cevni nastavek in
odstranite pokrov. Voda brizga
v različnih oblikah: 1) kvadrat 8,5 x 8,5 m, • 2) kvadrat z
zaobljenimi vogali 8,5 x 8,5 m • 3) pravokotno 4,3 x 12,8 m, • 4)
10 kvadratnih metrov • 5) pravokotno 0,9 x 15 m, • 6) okroglo,
premera 18,2 m, • 7) polkrog, 10,4 m premer krog. Prav tako
lahko izberete motorni brizgalni učinek, ki ustvarja krog
premera 10,4 metra, vendar le za mokrenje zunanjega oboda
kroga, ali pa uporabite s patentirano pop-up turbino, ki ustvari
velik krog pršenja vode, premera 10,7 metrov v celotnem
krogu. *Navedeni parametri so približni in
so odvisni od vodnega tlaka napaja iz
vodovodega omrežja. Namakalnik je
izdelan iz kakovostne plastike, ki je visoko
odporna proti udarcem in UV. Ima stabilno
lego, opremljen pa je tudi z moškim hitrim
nastavkom.

Namakalnik CALIFORNIA ®
z 8 različnimi šobami za
brizganje vode. Preprosto
priključite vodo na cevni
nastavek in odstranite
pokrov. Voda brizga v različnih oblikah: • 1) je za 8,5 x 8,5
kvadratnih metrov, • 2) pravokotno 4,3 x 12,8 m, 3) pravokotno
0,9 x 15 m, • 4) pravokotno 0,9 x 7,9 m, 5) v krogu premera 18,2
m, • 6) v polkrogu premera 10,4 metrov. Prav tako lahko izbirate
med 2 različnimi učinki, fontana curki: 1) namaka premer
površine do 10,4 metra, vendar mokri le zunanji obod; 2)
namaka v celem krogu premera 10,7 metra. * Navedeni
parametri so približni in so odvisni od
vodnega tlaka napaja iz vodovodega
omrežja. Namakalnik je izdelan iz
kakovostne plastike, ki je visoko odporna
proti udarcem in UV. Ima stabilno lego,
opremljen pa je tudi z moškim hitrim
nastavkom.
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NAMAKALNIK

ROTACIJSKA TURBINA
ZEMELJSKA
ZEMELJSKI TURBINSKI NAMAKLNIK
zagotavlja visoko zmogljivost: • območja
zemlje do 465 m2, •Omogoča 2 različni
stopnji brizganja (1 naprej in 1 v različnih
vračanjih), ki v celoti pokrije območje. •To
je čvrst nožni tulec z razpršilcem, ki se ga
vsadi v zemljo na izbrani lokaciji
•Brizganje je mogoče skrajšati ali
podaljšati •Omogočeno je nadzorovano vrtenje z
veliko natančnostjo med 30° in 360°. Telo je
izdelano iz kakovostne plastike, ki zagotavlja
maksimalno odpornost proti
udarcem in UV učinkom
•Premična sistemska "turbina" je
zelo kakovostna in zanesljiva.
Hrup, ki ga ustvarja pri delovanju
je mogoče dolgotrajno prenašati.
•Lahko se uporablja samostojno
ali skupaj v seriji z drugimi
namakalniki, istega tipa tako, da
se ustvari lastni namakalni sistem.
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ROTACIJSKA
TURBINA

ROTACIJSKO, drseče brizganje
s TURBINO je jamstvo za dobro
namakanje: •pokriva področja, do
• 320 m2. Ponuja 4 različne programe
brizganja vode , zato reši vsakršno
situacijo. •Hitro in enostavno drsenje, omogoča popolno gibanje.
•Višinsko lahko brizga variabilno tako, da zajame, bolj ali manj
obsežno območje. •Vrtenje se lahko nadzoruje z veliko
natančnostjo med 30° in 360°. •Telo je izdelano iz kakovostne
plastike, ki zagotavljajo maksimalno odpornost proti udarcem in
učinkom UV-žarkov. •Gibalna sistemska "turbina", je velik, tih in
zanesljiv operacijski sistem, zasnovan za
dolgotrajno uporabo in dolgo življensko
dobo. •Lahko se uporablja samostojno ali
v kombinaciji z drugimi namakalniki istega
tipa tako, da dobimo pravi namakalni
sistem. Sad dolgega eksperimentiranja z
brizgalni mi, rotir nimi, drsalnimi
TURBINAMI, je enostavna in intuitivna
uporaba, saj z užitkom skrbi za vaš vrt.
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HIT 18
REGULACIJA MOČI

NAMAKALNIK HIT Z
18 NAMAKALNIMI
ŠOBAMI omogo č a
upravljanje z veliko natančnostjo dolžine curka vode. Prav tako ima
pipo za nadzor nad stalenim pretokom vode. Zaradi teh značilnosti,
NAMAKALNIK HIT zagotavlja učinkovit nadzor nad velikostjo
območij, ki se zalivajo. Rezultat dolgega razvoja, je uporaba
NAMAKALNIKA HIT, ki je enostavna in intuitivna, saj skrbi, da vam
je vrt v užitek. Tehnične značilnosti/izdelave so visoka kakovost: •
Pokriva področja, do 335 m2. •Opremljen je z 18 šobami iz trde
plastike, z anti-stick premazom, ki zagotavlja dolgo trajanje, točnost
in enostavnost čiščenja namakalnika od vseh vrst umazanije (zlasti
točnega premera šobe) • Telo je izdelano iz kakovostne plastike, ki
nudi največjo odpornost na mehanske vplive in UV-žarkom.
•Turbinski nihajni sistem, omogoča visoko kakovost, zanesljivost,
tihost, zlasti pa
dolgotrajno uporabo in
dolgo življensko dobo.
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16 NIHAJOČIMI
ŠOBANI

NAMAKALNIK
K O M P A K T, S 1 6
NIHAJOČIMI ŠOBAMI
deluje z veliko natančnostjo dolžine curka vode. Izdelan je iz
kakovostne, pohodne in elastične plastike, ki zdrži tudi nekatere
nepričakovane poteze uporabnika (pohojanje, lažje udarce,..).
Zaradi teh značilnosti nihajočega namakalnika, ta velja več kot
ostali, ravni. Sad dolgega eksperimentiranja z nihajočimi
NAMAKALNIKI KOMPAKT S 16 šobami, je enostavna in intuitivna
uporaba, saj vedno z užitkom skrbi za vaš vrt. Tehnične značilnosti
/ Visok razred kakovosti: • Pokriva področja, do 320 m2. •Ima 16
natančnih, plastičnih šob, ki se enostavno čistijo umazanije ali
zemlje (zlasti točnega premera šobe). •Telo je izdelano iz
kakovostne plastike, ki nudi največjo odpornost na mehanske
vplive in UV-žarke • Turbinski sistem gibanja, omogoča visoko
kakovost, zanesljivost,
tihost, zlasti pa
dolgotrajno uporabo in
dolgo življensko dobo.
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TOP 18
REGULACIJA MOČI

NAMAKALNIK TOP 18
omogoča ustrezne
nastavitve, ki omogočjo
ločeno upravljanje z veliko natančnostjo, tako dolžine kot širine
curka vode. Prav tako ima pipo za nenehno kontrolo vodnega toka.
Odlične funkcije TOP NAMAKALNIKA zagotavljajo izredno
natančen nadzor nad celotno velikostjo območja, brizganja.
Rezultat dolgega razvoja, je uporaba NAMAKALNIKA TOP, ki je
enostavna in intuitivna, saj skrbi, da vam je vrt v užitek. Tehnične
značilnosti / izdelave so visoka kakovost: • Pokriva področja, do 375
m2. • Na voljo je z 18 gumijastimi šobami, ki zagotavljajo anti-stick,
dolgo, trajno, natančnost in enostavnost čiščenja brizgalnih šob, od
vseh vrst umazanije ali zemlje (zlasti točnega premera šobe) • Telo
je izdelano iz kakovostne plastike, ki nudi največjo odpornost na
mehanske vplive UV-žarkov •Turbinski nihajni sistem, omogoča
visoko kakovost, zanesljivost, tihost, zlasti pa dolgotrajno
uporabo in dolgo
življensko dobo.

NOV PROGRAM NAMAKALNE NAPRAVE
VSEBINA:
KOS

ŠTEVILKA

33.415.001 NAMAKALNIK Z 8 ŠOBAMI

6

1

33.420.001 NAMAKALNIK POP UP Z 9 ŠOBAMI

6

2

33.425.001 NAMAKALNIK S 3, NAGIBNE ŠOBE

6

3

33.430.001 ROTACIJSKI NAMAKALNIK

6

4

33.435.001 ROTACIJSKI NAMAKALNIK-ZEMELJSKI

6

5

33.440.001 NAM. S 16 NIHAJOČIMI ŠOBAMI-KOMPAKT

6

6

33.445.001 NAMAKALNIK TOP 18 -REGULACIJA MOČI

3

7

33.450.001 NAMAKALNIK HIT 18 - REGULACIJA MOČI

3

8

33.510.001 NAMAKALNIKI - NOVI PROGRAM
SKUPAJ KOSI

42

EAN KODA

OPIS

EUR VPC

RAZSTAVNI KARTON ASORTIMENTA
VSEBINA:
ŠTEVILKA

EAN KODA

OPIS

33.415.001

NAMAKALNIK Z 8 ŠOBAMI

1

33.420.001

NAMAKALNIK POP UP Z 9 ŠOBAMI

2

33.425.001

NAMAKALNIK S 3, NAGIBNE ŠOBE

3

33.430.001

ROTACIJSKI NAMAKALNIK

4

33.435.001

ROTACIJSKI NAMAKALNIK-ZEMELJSKI

5

33.440.001

NAM. S 16 NIHAJOČIMI ŠOBAMI-KOMPAKT

6

33.445.001

NAMAKALNIK TOP 18 -REGULACIJA MOČI

7

33.450.001

NAMAKALNIK HIT 18 - REGULACIJA MOČI

8

4

3

1

2

6

5

7
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VOZIČEK IN ROLO ZA VRTNE CEVI
MIDI ROLO NA KOLESIH
Izdelan je iz pocinkanega jekla in plastičnega materiala. Odporen je na UV žarke. Združuje
moč z majhno težo, ki ponuja izjemno enostavnost uporabe.
Kolesa iz trde plastike omogočajo enostavno gibanje, tudi na zahtevnih podlagah.
Za delovanje ima nameščena 2 univerzalna, hitra moška nastavka.
Montaža je preprosta in intuitivna (rolo je v razstavljenem stanju, navodila za sestavo so
priložena).
*Primerno za vrtne cevi*
• Cevi 1/2” - 25 m
• Cevi 5/8” - 15 m
• Cevi 5/8” - 25 m
• Cevi 3/4” - 25 m (kabel)
*Podatki se nananšajo na 6 plaščno cev CALIFORNIA*

MINI ROLO
PRENOSNI
V celoti izdelana iz plastike odporne na UV žarke. Je
lahek in trpežen. Zahvaljujoč svoji majhnosti, se lahko
ročno prenaša in se ga lahko nameščena kjer koli. Za
delovanje ima nameščena 2 univerzalna, hitra moška
nastavka. Montaža je preprosta in intuitivna (izdelek je
na voljo razstavljen. Navodila za sestavo so priložena).

*Primerno za kratke cevi manjšega premera*
• Cevi 1/2” - 15 m
• Cevi 1/2” - 25 m (kabel)
• Cevi 5/8” - 15 m (kabel)
*Podatki se nananšajo na 6 plaščno cev CALIFORNIA*

MAXI ROLO
NA KOLESIH
Izdelan je iz pocinkanega jekla in odpornega
plastičnega materiala na UV žarke. Združuje čvrstost z
lahkostjo, ki ponuja veliko vrst praktične uporabe.
Jedro ročaja je jekleno in je prevlečeno s PP, da bolje
prenaša velike obremenitve, ki nastanejo zaradi velike
teže cevi. Trda plastična kolesa omogočajo preprosto
uporabo tudi na bolj zahtevnih podlagah. Za delovanje
sta nameščena 2 univerzalna, hitra moška nastavka.
Montaža je preprosta in intuitivna (izdelek je na voljo
razstavljenem stanju, navodila za montažo so
priložena).
*Primerno za vrtne cevi*
• Cevi 5/8” - 50 m (kabel)
• Cevi 3/4” - 25 m
*Podatki se nananšajo na 6 plaščno cev CALIFORNIA*
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