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F007 

WOLNOSTOJĄCA, STOŻKOWA FONTANNA DO 

PICIA WODY 

F007 – fontanna do picia wody charakteryzująca się 

nowoczesnym wzornictwem, wyposażona w manualny 

zawór, który jest łatwy w użyciu. Woda zaczyna płynąć 

gdy zawór zostanie naciśnięty. Następnie przez krótką 

chwilę dysza jest przepłukiwana. Stożkowe wykończenia 

sprawia, że fontanna ma interesujący, nowoczesny 

kształt idealnie uzupełniający wnętrza publicznych 

budynków/biur a w przypadku modelu 03.D szkół i 

przedszkoli. Połączenie piaskowanego i szczotkowanego 

wykończenia powierzchni nadaje fontannie specjalnego 

wyglądu. 

 

F007 jest fontanną do picia wody przeznaczoną do użytku zewnętrznego jak również 

wewnętrznego. W razie konieczności istnieje możliwość demontażu całej fontanny (np. w 

okresie zimowym). 

 

DOSTĘPNE WERSJE: 

F007 - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Manualny przycisk. Przeznaczona 

do wewnątrz jak również na zewnątrz. 

F007.CL - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316. Nadaje się do miejsc o 

wyższym stężeniu chloru (np. basen). Manualny przycisk. Przeznaczona do wewnątrz jak 

również na zewnątrz. 

F007.D - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Manualny przycisk. 

Przeznaczona do wewnątrz jak również na zewnątrz. Wersja niższa dla dzieci. 

F007.CL - fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316. Nadaje się do miejsc o 

wyższym stężeniu chloru (np. basen). Manualny przycisk. Przeznaczona do wewnątrz jak 

również na zewnątrz. Wersja niższa dla dzieci. 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

Wymiary F007: 500 x d 300 (u góry), d 200 (na dole) mm 

Wymiary F007.D: 900 x d 300 (u góry), d 200 (na dole) mm 

Doprowadzenie wody – G ½” 

Ciśnienie wody – 0,2 – 0,6 MPa (rekomendowane 0,3 MPa) 
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Odpływ wody – d = 40 mm 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TWORZENIA KONSTRUKCJI: 

1) Przygotować doprowadzenie wody, rura G ½” – zgodnie ze schematem 

2) Przygotować odpływ d = 40 mm – zgodnie ze schematem 

 

ZESTAW DO INSTALACJI: 

 fontanna ze stali nierdzewnej 

 manualny zawór 

 zawór kątowy z filtrem 

 elastyczny wąż przyłączeniowy i syfon 

 elementy montażowe kotwy 

 

RYSUNEK TECHNICZNY: 

F007 

 

 
A - doprowadzanie wody - G 1/2“ 

D - odpływ wody – d = 40 mm 
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F007.D 

 

 
A - doprowadzanie wody - G 1/2“ 

D - odpływ wody – d = 40 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


