wysokiej jakości butla ciśnieniowa
STRUCTURAL PENTAIR/USA

łatwy dostęp do zbiornika
soli oraz sterownika

dostępne w biało-niebieskiej
lub biało-białej wersji kolorystycznej

wyprodukowane przez
PENTAIR/USA
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Zalety:
- Wysoka jakość wykonania.
- Wyprodukowane przez PENTAIR/USA
z materiałów najwyższej jakości.
- Wyposażone w wysokiej jakości
butlę ciśnieniową marki
STRUCTURAL PENTAIR/USA.
- Nowoczesny, elegancki wzór.
- Kompatybilne z głowicami:
FLECK5600 SXT, AUTOTROL 255*,
AUTOTROL PERFORMA, AUTOTROL 368,
SIATA V132 SFE, SIATA V119,
**
BNT1650/7650, CLACK WS1CI, RX63-C .
- Dostępne w niebiesko-białej lub biało-białej
wersji kolorystycznej.
- Konkurencyjna cena.
- Szybka realizacja zamówień.
*

**

w przypadku montażu głowicy bez górnej pokrywy.
w przypadku montażu głowicy bez kołnierza dystansującego.

www.polaquagroup.com

Opis:

Seria „ELEGANT” w sprzedaży dostępna jest z renomowaną butlą
ciśnieniową marki STRUCTURAL PENTAIR/USA o rozmiarze 9X35 lub
10X35. Dzięki dwóm rozmiarom butli, a także dwóm wersjom
kolorystycznym, możliwe jest zbudowanie oryginalnej, szerokiej linii
produktów. Obudowy kompaktowe kompatybilne są z większością
głowic dostępnych na rynku, min.: FLECK5600 SXT, AUTOTROL 255*,
AUTOTROL PERFORMA, AUTOTROL 368, SIATA V132 SFE, SIATA
V119, BNT1650/7650, CLACK WS1CI, RX63-C**.

1112 mm

Nowoczesne obudowy kompaktowe serii „ELEGANT” wyprodukowane zostały przez amerykańską ﬁrmę PENTAIR/USA. Produkty
charakteryzują się doskonałą jakością wykonania oraz oryginalnym
wzornictwem. Do produkcji obudów użyto materiałów wysokiej
jakości.

W sprzedaży oferowane są w dwóch wersjach kolorystycznych: w
obudowie biało-niebieskiej lub obudowie biało-białej.
*

w przypadku montażu głowicy bez górnej pokrywy.
w przypadku montażu głowicy bez kołnierza dystansującego.

**

308 mm

439 mm

MODEL

ELEGANT B/B
9X35

Producent
Butla ciśnieniowa

ELEGANT B/N
9X35

ELEGANT B/B
10X35

PENTAIR/USA
9X35
STRUCTURAL PENTAIR/USA

10X35
STRUCTURAL PENTAIR/USA
50 kg

Pojemność zbiornika soli

5OC - 40OC

Temperatura pracy
Materiał obudowy

Polietylen wysokiej gęstości

Materiał pokrywy górnej

Polistyren

Materiał szyby rewizyjnej

Polistyren

Materiał pokrywy soli

Polistyren

Wersja kolorystyczna

ELEGANT B/N
10X35

BIAŁY/BIAŁY

BIAŁY/NIEBIESKI

BIAŁY/BIAŁY

BIAŁY/NIEBIESKI

DYSTRYBUTOR

www.polaquagroup.com

