AVK hydranty
Rádi bychom Vás informovali, že společnost AVK VOD-KA a.s. rozšiřuje nabídku
hydrantů o nové typy – AVK podzemní a nadzemní hydranty.
AVK hydranty jsou vyráběny v provedení jednoduše nebo dvojitě jištěné, ve stavebních
výškách 750, 1000, 1250, 1500 mm. Tělo armatury je vyrobeno z tvárné litiny GGG 40,
vřeteno a prodlužovací trubka jsou z nerezové oceli, povrchová ochrana dle GSK.
Objednací čísla pro AVK podzemní hydranty jsou :
12.1.3 - AVK podzemní hydrant jednoduše jištěný
12.1.4 - AVK podzemní hydrant dvojitě jištěný

Hlavní přednosti AVK hydrantů :
•

•

•

Maximální odolnost proti mechanickému
opotřebení – dosedací kužel je chráněn speciálním
druhem PUR plastu odolnému proti
mechanickému opotřebení při garanci 100%
těsnosti uzávěru. Mosazné pouzdro navíc chrání
tělo armatury před poškozením, ke kterému může
dojít v průběhu manipulace
Vyjímečná tuhost vnitřní vestavby hydrantu –
masivní nerezové vřeteno a robustní prodlužovací
tyč vyrobená ze silnostěné nerezové oceli
garantují nejvyšší možnou odolnost proti
poškození přílišným kroutícím momentem.
Vícenásobné prolisování spoje vřetene a
prodlužovací trubky zaručují maximálně pevné
spojení obou částí armatury
V případě potřeby snadná změna stavební výšky
armatury – konstrukční řešení dvojitě jištěných
hydrantů AVK umožňuje demontáž horní části
armaruty i pod tlakem. Následně je možné osadit
novou horní část v požadované stavební výšce

Společnost AVK je největším evropským výrobcem hydrantů s roční produkcí 60.000
vyrobených hydrantů, více informací o výrobci na www.avkmittelmann.com Všechny
námi dodávané hydranty mají platný certifikát pro styk s pitnou vodou a ES certifikát
shody dle směrnice 89/106/EHS .
V případě dalších technických dotazů, cenových nabídek, termínů dodání a podobně nás
kontaktujte.
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