DOMOVNÍ
ČISTÍRNY
ŘADY
CLEANNY

Opravdu
jednoduché
domovní ČOV

JEDNODUCHÉ POŘÍZENÍ

v ceně kompletní technologie včetně dmychadla

JEDNODUCHÉ USAZENÍ

unikátní univerzální nástavec, který si
jednoduše přizpůsobíte dle potřeby

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

díky jednoduchosti zvládne montáž i lajk

JEDNODUCHÝ ROZJEZD

stačí napojit, napustit, zapnout a začít používat

JEDNODUCHÝ
A SPOLEHLIVÝ PROVOZ

vše je nastavené z výroby

www.vodacz.com

Jednoduše osadíte, připojíte, naplníte vodou, zapnete a je to!
Montáž zvládne i lajk v krátkém čase (do 4 hodin)
– vše připraveno a nastaveno z výroby.

Vysoká účinnost čištění ověřená certifikátem CE
– možnost opětovného užití přečištěné vody

Samonosné provedení bez nutnosti obetonování
– uložíte do výkopu na podkladní betonovou desku nebo
do zhutněného pískového lože a obsypete.

Stabilní parametry čištění i při nárazových výkyvech
v provozu (návštěvy atd.)

V ceně ČOV je zahrnuto opravdu vše:
❱❱ technologie ČOV
❱❱ univerzální nástavec, stavitelný 300 – 700 mm
❱❱ pochozí poklop
❱❱ dmychadlo
❱❱ přívodní vzduchová hadice ¾’’ a chránička na tuto
hadici o průměru 40 mm v délce 15 m
❱❱ 2 ks nerezová spona na hadici
❱❱ šroubovák na zajištění spon
❱❱ ruční pilka na úpravu nástavce
❱❱ časová spínací zásuvka
❱❱ kompletní dokumentace včetně záručního listu
a protokolu o zkoušce vodotěsnosti

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ČOV

CLEANNY 8

CLEANNY 15

2–8

9 – 15

64

100

Průměr

1 450

1 900

mm

Výška

1 500

2 300

mm

150

150

DN

Kapacita
Orientační příkon

Nátok, odtok

EO*
W

* 1 EO = ekvivalentní obyvatel s produkcí odpadních vod 150 l∙den-1
Parametry domovních ČOV o vyšší kapacitě poskytujeme na vyžádání.

Díky CE certifikaci lze ČOV vybudovat na ohlášku.
Kromě dodávek zajišťujeme také záruční
i pozáruční servis – VODA CZ SERVICE

Sídlo společnosti:

Provozovna:

VODA CZ, s. r. o.
Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
Pražské Předměstí

VODA CZ, s. r. o.
Hořenice 45
551 01 Jaroměř

Servis:

Kontakt:
e‑mail: info@vodacz.com

www.vodaczservice.com

Servis:
tel.: 800 150 155

www.vodacz.com

