DESIGNOVÉ STUDIO
Koncept a studie zahradní sprchy probíhá za spolupráce s designovým
a grafickým studiem AK´63 . Je kladen velký důraz na každý detail
produktu, řemeslné zpracování a na volbu kvalitních materiálů. Každý
zákazník tak dostane výjimečný produkt, který je vyráběn v limitované
serii a tím získá ojedinělý soliter zdobící jeho zahradu.

BEZ SOLÁRNÍHO OHŘEVU
Provedení bez solárního ohřevu obsahuje na stojanu sprchy pouze přípojku pro studenou vodu.
Standardně je toto provedení osazeno tlačítkovou baterií s časovým vypnutím. Toto řešení najde
uplatnění v případech, kdy je možné umístění sprchy na slunném místě a je tak zajištěno komfortní
osvěžení v letních dnech s vyšší teplotou.

INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ OHŘEV
U provedení s integrovaným solárním ohřevem je na stojanu sprchy připraven pouze vstup pro
napojení studené vody. Nerezový potrubní systém vedený stojanem sprchy, je již uzpůsoben z výroby
tak, aby docházelo ke správné funkci pákové baterie a tedy k možnosti individuálně si upravovat poměr
studené a teplé vody dle potřeby. Integrovaný solární ohřev je umístěn v zadní části stojanu sprchy.
Jeho provedení z kvalitní nerezové oceli zajišťuje, že nedochází ke korozi a také tento materiál méně
způsobuje stárnutí ohřáté vody. Objem teplé vody v zásobníku se pohybuje okolo 12 litrů.

S EXTERNÍM SOLÁRNÍM OHŘEVEM
Externí solární ohřev se využívá v případech, kdy je sprcha trvale nebo částečně během dne mimo
dosah slunečních paprsků. U provedení s externím solárním ohřevem je na stojanu sprchy připraven
vstup pro teplou i studenou vodu. Propojení externího ohřevu je velmi snadné. K solárnímu ohřevu se
přivede pomocí vodovodního potrubí (např. zahradní hadice) studená voda a dále se pak solární ohřev
propojí se sprchou pomocí dvou hadic (teplá a studená ), čímž se získá okolo 12 litrů ohřáté vody.
Sprcha je vybavena pákovou baterii, která umožňuje individuálně si upravovat poměr studené a teplé
vody.
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Rameno je pevně připojeno ke stojanu sprchy a tvoří spolu
jednotný komponent. Ve spodní části ramena je napojena
sprchová hlavice. Materiálové provedení nerez a tropické
dřevo jsou odolné proti povětrnostním podmínkám, čímž
zvyšují celkovou životnost výrobku.
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SPRCHOVÁ HLAVICE
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NEREZ

INTEGROVANÝ OHŘEV
Zahradní sprcha se vyrábí ve třech modifikacích: bez
solárního ohřevu, s integrovaným solárním ohřevem a s
externím solárním ohřevem. Integrovaný solární ohřev je
umístěn v zadní části stojanu sprchy, jeho provedení z
kvalitní nerezové oceli zajišťuje, že nedochází ke korozi a
také méně způsobuje stárnutí ohřáté vody.

SPRCHOVÁ BATERIE
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Objem teplé vody v zásobníku se pohybuje okolo 12 litrů.
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MOSAZ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Slouží k propojení sprchy se zdrojem. U provedení bez
nebo s integrovaným solárním ohřevem má sprcha z
výrobního závodu připraveno na stojanu pouze napojení pro
vstup studené vody. U varianty s externím ohřevem (pouze
na objednávku) má sprcha přípojku jak pro studenou, tak i
pro teplou vodu a hlavní přívod studené vody je pak řešen
na externím solárním modulu.
(více www.sprcha.aqspol.cz)

základní barevný vzorník tropických dřevin

Sprchová hlavice je vybírána tak, aby ladila co nejvíce s
designem solární sprchy a zároveň splňovala důraz na
technické požadavky a kvalitu. Sprchová hlavice má
povrchovou úpravu chrom doplněnou silikonovými výstupy,
které zajišťují příjemný pocit při sprchování a zároveň
snadné odstraňování nečistot.

Sprchová baterie je velmi důležitou součástí solární
sprchy. Zajišťuje jakým způsobem bude probíhat samotné
sprchování. Jako u hlavice, tak i zde se jedná o designový
díl, který může změnit vzhled celého produktu. U provedení
s integrovaným nebo externí solárním ohřevem se většinou
používá baterie páková a u provedení bez solárního ohřevu
pak baterie tlačítková s časovým vypnutím.

CHROM

STOJAN je pevně spojen s ramenem a spolu tvoří hlavní
díly solární sprchy. Dolní část stojanu má již z výroby
připraven úchytný systém pro snadné spojení nebo
rozpojení s podlahou. V přední části se nachází vodovodní
baterie. Materiálové provedení nerez a tropické dřevo je
kombinace, která spolu dobře ladí a působí velmi
luxusně. Orientační rozměry ŠxLxH: 210x210x2000 mm.

CHROM

STOJAN SPRCHY

PODLAHA SPRCHY
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Podlaha sprchy je konstruována tak, aby bylo možno
snadno namontovat nebo demontovat stojan sprchy s
podlahou, zároveň zajišťuje stabilitu výrobku a při
sprchování plní funkci vaničky, přes kterou odtéká voda
do drenážního podloží a netvoří se tak v okolí vsprchy
nepříjemné bahno. Materiálové provedení je velmi
příjemné na dotek. Rozměr ŠxLxH: 1200x1500x50 mm.

DŘEVO

NEREZ+DŘEVO

Orientační rozměr ŠxLxH: 210x1100x50 mm.

NEREN+DŘEVO

RAMENO SPRCHY

technické změny vyhrazeny

