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Potřebujete technickou 
pomoc při realizaci?
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v nestandardních podmínkách?
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724 822 688, denně 7–19 h
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DOMÁCÍ VODÁRNY
S ODSTŘEDIVÝMI ČERPADLY

Cena vody neustále stoupá. Využijte vlastní zdroj vody a ušetřete peníze instalací domácí vodárny. 
Zajistíte si tak kompletní dodávku vody pro váš rodinný dům nebo chatu, zavlažování zahrady i přečerpávání.

PRESS MINI
Automatické vodárny s odstředivým čerpadlem a 24l tlakovou nádobou s vakem 
a nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. Nastavení 
zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Sací schopnost čerpadla 5 m. Vhodné 
jako vodárna na chatě nebo chalupě, pro posílení tlaku, závlahu.

ECOPRESS
Automatické vodárny se samonasávacím litinovým čerpadlem, 18 až 80l tla-
kovou nádobou s vakem a nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení 
motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Samona-
sávací schopnost čerpadla 8 m. Vhodná pro menší rodinné domky, chaty, chalupy 
a pro závlahu.

příkon průtok dopr. výška akční cena

ECOPRESS 18

600 W 3000 l / hod 35 m

3 858,-
ECOPRESS 36 5 999,-
ECOPRESS 50 6 950,-
ECOPRESS 80 8 650,-

Co znamená, že čerpadlo je samonasávací?
Čerpadlo je vybaveno difusorem, který výrazně zvyšuje sací efekt.

od 4 277,- od 3 858,-

www.aquacup.cz

NA CHATU

příkon průtok dopr. výška akční cena

PRESS MINI 60 V
370 W 2100 l / hod 32 m

4 277,-
PRESS MINI 60 H 4 377,-
PRESS MINI 80 V

750 W 2700 l / hod 53 m
5 399,-

PRESS MINI 80 H 5 450,-



DOMÁCÍ VODÁRNY
SE SAMONASÁVACÍMI ČERPADLY

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 5

Domácí vodárna snižuje náklady na provoz domácnosti.

A-CONTROL
Automatické vodárny se samonasávacím litinovým čerpadlem a tlakovou nádo-
bou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. 
Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pro rodinné domy, 
chaty, chalupy, závlahu. Vynikající poměr parametrů a ceny čerpadla.

FULL CONTROL
Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem a tlakovou nádo-
bou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. 
Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Vhodné pro rodinné domy, 
chaty, chalupy, závlahu.

A-CONTROL-L
Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti 
chodu nasucho. Vodárna je vybavena samonasávacím litinovým čerpadlem, 
tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení 
motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pro 
rodinné domy, chaty, chalupy, závlahu.

FULL CONTROL INOX
Automatická vodárna z nerezové oceli se samonasávacím čerpadlem, tlakovou 
nádobou s vakem a nastavitelným takovým spínačem, v provedení motoru 230 V. 
Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Vhodné pro rodinné domy, 
chaty, chalupy, závlahu nebo do provozů, kde je vyžadováno použití nerezové 
oceli.

příkon průtok dopr. výška akční cena

A-CONTROL 24

750 W 3600 l / hod 56 m

6 514,-
A-CONTROL 36 7 536,-
A-CONTROL 50 9 215,-
A-CONTROL 80 10 425,-

příkon průtok dopr. výška akční cena

FULL CONTROL 24

800 W 3600 l / hod 40 m

5 477,-
FULL CONTROL 36 6 498,-
FULL CONTROL 50 7 496,-
FULL CONTROL 80 9 387,-

příkon průtok dopr. výška akční cena

A-CONTROL-L 24

750 W 3600 l / hod 56 m

6 814,-
A-CONTROL-L 36 7 191,-
A-CONTROL-L 50 8 064,-
A-CONTROL-L 80 9 715,-

příkon průtok dopr. výška akční cena

FULL CONTROL INOX 18
800 W 3600 l / hod 40 m

5 794,-
FULL CONTROL INOX 50 12 200,-
FULL CONTROL INOX 80 15 990,-

 NEREZ
PLÁŠŤ 

ČERPADLA
 NEREZ

PROVEDENÍ

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
MODEL

OCHRANA 
PROTI CHODU 

NASUCHO

od 5 477,- od 5 794,-

od 6 514,- od 6 814,-



FULL CONTROL MAXI
Automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým čerpadlem a tlakovou nádo-
bou 24 až 100 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. 
Sací schopnost čerpadla 7 m. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. 
Vhodné pro generační rodinné domy, penziony, menší provozy, závlahu.

FULL CONTROL MAXI-L
Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti 
chodu nasucho. Vodárna je vybavena vícestupňovým odstředivým čerpadlem 
a tlakovou nádobou 24 až 100 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení 
motoru 230 V. Sací schopnost čerpadla 7 m. Nastavení zapínacího a vypínacího 
tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pro generační rod. domy, penziony, menší provozy, závlahu.

příkon průtok dopr. výška akční cena

FULL CONTROL MAXI 24

1100 W 6000 l / hod 48 m

6 811,-
FULL CONTROL MAXI 36 7 832,-
FULL CONTROL MAXI 50 8 831,-
FULL CONTROL MAXI 80 10 721,-
FULL CONTROL MAXI 100 12 990,-

příkon průtok dopr. výška akční cena

FULL CONTROL MAXI-L 24

1100 W 6000 l / hod 48 m

7 111,-
FULL CONTROL MAXI-L 36 8 132,-
FULL CONTROL MAXI-L 50 9 131,-
FULL CONTROL MAXI-L 80 10 990,-
FULL CONTROL MAXI-L 100 13 250,-

FULL CONTROL MAXI-T 
Automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým čerpadlem a tlakovou nádo-
bou, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 400 V. Sací schop-
nost čerpadla 7 m. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodné 
pro generační domy, penziony, menší provozy, závlahu.

příkon průtok dopr. výška akční cena

FULL CONTROL MAXI-T 24
1100 W 6000 l / hod 48 m

6 283,-
FULL CONTROL MAXI-T 50 8 157,-
FULL CONTROL MAXI-T 100 10 205,-
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od 6 811,-

od 6 283,-

od 7 111,-

 NEREZ
PLÁŠŤ 

ČERPADLA

OCHRANA 
PROTI CHODU 

NASUCHO

PROVEDENÍ 
400 V

DOMÁCÍ VODÁRNY
S VÍCESTUPŇOVÝMI ČERPADLY

FULL CONTROL MAXI INOX 
Automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým čerpadlem a nerezovou tla-
kovou nádobou, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. 
Sací schopnost čerpadla 7 m. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. 
Vhodné pro generační domy, penziony, menší provozy, závlahu nebo do provozů, 
kde je vyžadováno použití nerezové oceli.

příkon průtok dopr. výška akční cena

FULL CONTROL MAXI INOX 50
1100 W 6000 l / hod 48 m

14 150,-
FULL CONTROL MAXI INOX 80 17 200,-
FULL CONTROL MAXI INOX 100 20 600,-

 NEREZ
PROVEDENÍ

od 14 150,-



TLAKOVÉ STANICE

CONTROL BOOSTER
Automatické tlakové stanice Pentax jsou vhodné pro posílení tlaku a tam, kde je 
nutné zajistit nepřetržitou dodávku vody – v hotelech, penzionech, pro menší 
a středně velké výrobní provozy, pro více bytů, automyčky, atd. Stanice je vybavena 
dvěma čerpadly Pentax, která se podle aktuální potřeby vody pravidelně střídají, 
případně běží současně. Střídáním čerpadel se prodlužuje jejich životnost. Velkou 
výhodou je výrazná úspora energie.

příkon průtok dopr. výška akční cena

CONTROL BOOSTER 
U 5-180/6 2×1,3 kW 18000 l / hod 70 m 59 612,-

CONTROL BOOSTER 
U 7-250/5 2×1,85 kW 24000 l / hod 60 m 60 222,-

CONTROL BOOSTER 
U 9-250/5 2×1,85 kW 33000 l / hod 60 m 61 185,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 7

Jak zvolit domácí vodárnu? (strana 4–6)
Zjistěte si hloubku studny a výšku vody ve studni.
Domácí vodárna s odstředivým čerpadlem
Tam, kde je statická výška – tj. vzdálenost hladiny vodního zdroje 
a čerpadla menší než 8 m (je třeba započíst i vzdálenost studny 
a čerpadla – 10 m horizontálně = 1 m výškově).
Domácí vodárna s ponorným čerpadlem
Tam, kde je statická výška – tj. vzdálenost hladiny vodního zdroje 
a čerpadla větší než 8 m – viz strana 9, 10.

Co znamená, že čerpadlo je vícestupňové?
Čerpadlo má více oběžných kol, takže dosahuje vyššího výtlaku.

Co znamená ochrana proti chodu nasucho?
Ochrana proti chodu nasucho zabezpečuje vodárnu před poškozením 
motoru nebo hydrauliky a pomůže tak předejít jejímu zničení.

od 59 612,-



DOMÁCÍ VODÁRNY
S FREKVENČNÍM MĚNIČEM OTÁČEK MOTORU
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ECONOMY CONTROL
Domácí vodárny s odstředivým vícestupňovým čerpadlem s nerezovým pláštěm, 
tlakovou nádobou s vakem a frekvenčním měničem Economy 602 s přehledným 
ovládáním a digitálním displejem, vstupní napětí 230 V. Frekvenční měnič 
zajišťuje konstantní tlak ve vodovodním systému a šetří el. energii. Vodárny jsou 
vhodné pro rodinné domy, penziony, středně velké provozy a posílení tlaku.

ECONOMY 
CONTROL MAXI

ECONOMY 
CONTROL U3 ECONOMY 

CONTROL U9

FREKVENČNÍ MĚNIČ ECONOMY 602
•  Digitální displej
•  Snadné nastavení
•  Přehledné ovládání
•  Úspora el. energie až 40 %
•  Zajišťuje konstantní tlak
•  Ochrana proti chodu nasucho
•  Rychlá návratnost investice

CO O 60

%

c
c

%

cho
ce

Rychlá návratnost investice!

20 222,- 15 254,- 19 520,-

ÚSPORA 
ENERGIE 
AŽ 40 %

DIGITÁLNÍ 
DISPLEJ

příkon
vstupní 
napětí průtok

dopr. 
výška akční cena

ECONOMY CONTROL U3
1100 W 230 V

4800 l / hod 75 m 20 222,-
ECONOMY CONTROL MAXI 6000 l / hod 48 m 15 254,-
ECONOMY CONTROL U9 14000 l / hod 35 m 19 520,-



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 9

ECONOMY SUB CONTROL  
Domácí vodárny s ponorným čerpadlem ELECTRA nebo ELECTRA INOX s motorem 
Tesla, tlakovou nádobou 24 l, frekvenčním měničem Economy 602, 25m pří-
vodním kabelem, tvarovkou, manometrem a zpětnou klapkou. Frekvenční měnič
chrání čerpadlo před přehřátím, během nasucho a zajišťuje konstantní tlak. 
Vstupní napětí 230 V. Vodárny jsou vhodné do studny nebo vrtu. Rychlá návratnost
 investice díky úspoře el. energie.

ENERGY SUB CONTROL  
Domácí vodárny s ponorným čerpadlem ELECTRA nebo ELECTRA INOX, tlakovou 
nádobou 24 l, s frekvenčním měničem Energy, 25m přívodním kabelem, 5cestnou 
tvarovkou, manometrem a zpětnou klapkou. Frekvenční měnič chrání čerpadlo 
před přehřátím a chodem nasucho. Vodárny jsou vhodné do studny nebo vrtu. 
Rychlá návratnost investice díky úspoře el. energie.

příkon
vstupní 
napětí průtok

dopr. 
výška akční cena

4" ECONOMY SUB 
CONTROL 80/72

1100 W 230 V

4800 l / hod 72 m 19 247,-

4" ECONOMY SUB 
CONTROL 70/62 INOX 4200 l / hod 62 m 20 140,-

4" ECONOMY SUB 
CONTROL 70/92 INOX 4200 l / hod 92 m 20 995,-

4" ECONOMY SUB 
CONTROL 100/68 INOX 6000 l / hod 68 m 20 152,-

příkon napětí průtok
dopr. 
výška akční cena

3,5" ENERGY SUB 
CONTROL 45/78 550 W

230 V

2700 l / hod 78 m 18 600,-

3,5" ENERGY SUB 
CONTROL 45/100 750 W 2700 l / hod 100 m 19 050,-

4" ENERGY SUB 
CONTROL 80/72 1100 W 4800 l / hod 72 m 19 290,-

4" ENERGY SUB 
CONTROL 70/62 INOX 750 W 4200 l / hod 62 m 19 990,-

Rychlá návratnost investice!

FREKVENČNÍ MĚNIČ ECONOMY 602
•  Digitální displej
•  Snadné nastavení
•  Přehledné ovládání
•  Úspora el. energie až 40 %
•  Zajišťuje konstantní tlak
•  Ochrana proti chodu nasucho
•  Rychlá návratnost investice

CO O 60

%

c
c

%

cho
ce

FREKVENČNÍ MĚNIČ ENERGY
•  Snadné nastavení
•  Úspora el. energie až 40 %
•  Zajištění konstantního tlaku
•  Ochrana proti chodu nasucho
•  Rychlá návratnost investice
•  Osazeno na kvalitních čerpadlech

od 19 247,- od 18 600,-

ÚSPORA 
ENERGIE 
AŽ 40 %

ÚSPORA 
ENERGIE 
AŽ 40 %

DIGITÁLNÍ 
DISPLEJ

DOMÁCÍ VODÁRNY
S PONORNÝM ČERPADLEM A FREKVENČNÍM MĚNIČEM OTÁČEK MOTORU



SUB CONTROL 24
Domácí vodárny s ponorným 3" nebo 4" čerpadlem SIGI , tlakovou nádobou 24 l, 20m nebo 30m pří-
vodním kabelem, ovládacím boxem a příslušenstvím. Vodárny jsou vhodné pro instalaci tam, kde 
není možné použít odstředivé čerpadlo. Využití pro chaty, chalupy, rodinné domy a závlahu.

SUB CONTROL 36
Domácí vodárna s ponorným čerpadlem 3,5" ELECTRA 45/78, tlakovou nádobou 36 l, 25m přívodním 
kabelem, ovládacím boxem a příslušenstvím. Vodárna je vhodná pro instalaci do studny nebo do vrtu 
a tam, kde není možné použít odstředivé čerpadlo. Využití pro chaty, chalupy, rodinné domy, menší 
penziony a závlahu.

SUB CONTROL 36-50
Domácí vodárny s ponorným článkovým celonerezovým čerpadlem Electra INOX, tlakovou nádobou 
36 l nebo 50 l, 25m přívodním kabelem, ovládacím boxem nebo tepelným jištěním a příslušenstvím.
Vodárny jsou vhodné pro instalaci do studny nebo do vrtu a tam, kde není možné použít odstředivé 
čerpadlo nebo je-li požadováno celonerezové provedení. Využití pro rodinné domy, penziony, středně 
velké provozy a závlahu.

příkon napětí průtok dopr. výška dél. kabelu akční cena

SUB CONTROL 24-40/55 M 750 W 230 V 2400 l / hod 55 m 20 m 7 250,-
SUB CONTROL 24-40/60 M

750 W 230 V 2400 l / hod 60 m
20 m 7 354,-

SUB CONTROL 24-40/60 M 30 m 7 749,-
SUB CONTROL 24-40/100 M

1100 W 230 V 2400 l / hod 100 m
20 m 8 495,-

SUB CONTROL 24-40/100 M 30 m 8 899,-

příkon napětí průtok dopr. výška akční cena

SUB CONTROL 36-70/62 T
750 W

400 V
4200 l / hod 62 m

14 390,-
SUB CONTROL 36-70/62 M 230 V 14 590,-
SUB CONTROL 50-100/68 T

1100 W
400 V

6000 l / hod 68 m
15 420,-

SUB CONTROL 50-100/68 M 230 V 15 420,-

příkon napětí průtok dopr. výška akční cena

SUB CONTROL 36-45/78 M 550 W 230 V 2700 l / hod 78 m 11 650,-
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Jak sestavit domácí 
vodárnu s ponorným 
čerpadlem?

1 Ponorné čerpadlo
2 Hladinové sondy
3 Zpětná klapka
4 Tlakový spínač
5 Manometr
6 Tvarovka
7 Tlaková nádoba
8 Rozvaděč

od 7 250,-

od 14 390,-

11 650,-

 NEREZ
PROVEDENÍ

DOMÁCÍ VODÁRNY
S PONORNÝM ČERPADLEM

DOPORUČUJEME!



SUBSYSTEM 24 l

SUBSYSTEM 36–500 l

SUBSYSTEM
Sada příslušenství pro stavbu domácí vodárny 
s ponorným čerpadlem, v provedení 230 nebo 400 V. 
Sada obsahuje:
•  tlaková nádoba
•  tvarovka
•  tlakový spínač
•  zpětná klapka
•  manometr
•  flexibilní připojovací hadice

Doporučená čerpadla:
3,5" ELECTRA
4" ELECTRA
ELECTRA INOX
3" SIGI
4" SIGI
AQ-TEC 
KLASIK

Domácí vodárna akční cena

SUBSYSTEM 24 l 1 900,-
SUBSYSTEM 36 l 2 451,-
SUBSYSTEM 50 l 3 250,-
SUBSYSTEM 80 l 4 520,-
SUBSYSTEM 100 l 5 555,-
SUBSYSTEM 150 l 7 199,-
SUBSYSTEM 300 l 12 205,-
SUBSYSTEM 500 l 20 093,-

Velikost tlakové nádoby volíme s ohledem na vydatnost vodního zdroje 
(při menší vydatnosti zdroje je vhodná větší tlaková nádoba). Tlakovou 
nádobu s příslušenstvím umísťujeme vždy v nezámrzném prostředí.

• Doporučujeme spádovat potrubí směrem k vodnímu zdroji.
• Čerpadlo umísťujeme cca 40 cm ode dna vodního zdroje.
• Vždy ho zavěšujeme za určené úchyty pomocí nylonového lana.
• Aby se zvuk čerpadla nešířil potrubím, je vhodné vsadit flexibilní hadici 

do výtlačného potrubí v blízkosti tlakové nádoby.
• Při nedostatečné vydatnosti vodního zdroje je nutno čerpadlo chránit ochranou 

proti běhu nasucho – tj. např. plovákovým spínačem nebo elektrodovým 
hlídáním hladiny.

od 1 900,-

od 2 451,-

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVBU VODÁRNY
S PONORNÝM ČERPADLEM

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 11

0 l

Je vhodná tam, kde nelze použít odstředivé čerpadlo, protože statická výška měřená od hladiny vodního 
zdroje je větší než 8 m. Ponorné čerpadlo volíme s ohledem na statickou výšku, vzdálenost zásobovaného 
objektu od vodního zdroje a statickou výšku rozvodů potrubí objektu.
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MOUSE Q
Odstředivá čerpadla v provedení motoru 230 V s vestavěnou tepelnou ochranou 
ve vinutí motoru. Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. Sací schopnost 
čerpadel 5 m. Čerpadla jsou vhodná pro závlahu, posílení tlaku, přečerpávání 
nebo chladicí systémy.

A-JET
Samonasávací čerpadla s tělesem z litiny, kvalitním difusorem z technopolymeru, 
hřídelí z nerezové oceli AISI 316 a mosazným oběžným kolem. Samonasávací 
schopnost 8 m. Čerpadla jsou v provedení motoru 230 V s tepelnou ochranou 
ve vinutí motoru. Vhodná pro stavbu vodáren, závlahu, přečerpávání na větší 
vzdálenost. Doporučujeme: vynikající poměr parametrů a příkonu čerpadla.

ECOJET
Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypí-
načem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m.
Zabudovaná tepelná ochrana ve vinutí motoru. Vhodné pro stavbu vodáren, 
závlahu, přečerpávání, posílení tlaku.

příkon průtok dopr. výška akční cena

MOUSE Q-60 370 W 2100 l / hod 32 m 1 694,-
MOUSE Q-80 750 W 2700 l / hod 53 m 3 195,-

příkon průtok dopr. výška akční cena

A-JET 750 Bss 750 W 3600 l / hod 56 m 3 864,-
A-JET 1100 Bss 1100 W 3600 l / hod 72 m 4 013,-

příkon průtok dopr. výška akční cena

ECOJET 600 W 3000 l / hod 35 m 2 529,-

www.aquacup.cz

od 1 694,-

od 3 864,-

2 529,-

OBĚŽNÉ 
KOLO 

Z MOSAZI

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA



JET
Samonasávací čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, kvalitním difusorem z techno-
polymeru, hřídelí z nerezové oceli AISI 316. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypí-
načem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. 
Tepelná ochrana zabudovaná ve vinutí motoru. Vhodné pro stavbu domácích 
vodáren, závlahu a přečerpávání.

MAXIJET
Odstředivá vícestupňová čerpadla s nerezovým pláštěm, sací a výtlačný díl z litiny, 
v provedení motoru 230 V nebo 400 V. Čerpadla v provedení 230 V mají tepelnou 
ochranu ve vinutí motoru a jsou vybaveny vypínačem a flexikabelem. Sací 
schopnost 7 m. Vhodná pro stavbu domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.

příkon průtok dopr. výška akční cena

JET 800 800 W 3600 l / hod 40 m 2 920,-
napětí příkon průtok dopr. výška akční cena

MAXIJET 4P 230 V 1100 W 6000 l / hod 48 m 4 450,-
MAXIJET 4-100 T 400 V 1100 W 6000 l / hod 48 m 4 754,-
MAXIJET 5P 230 V 1500 W 6000 l / hod 55 m 5 120,-

HYDRO CONTROL 
Odstředivá čerpadla Ecojet, Alfajet, Jet a Maxijet osazená hydrostaty se zapínacím 
tlakem 1,5 nebo 2,2 baru. Hydrostat chrání čerpadlo proti běhu nasucho, udržuje 
požadovaný tlakový režim – tj. zařízení trvale pracuje v nejvyšším pracovním 
bodě. Zařízení je vhodné pro posílení tlaku v řádu nebo pro automatické 
i manuální zavlažování.

dopr. zapínací
příkon průtok výška tlak čerpadlo akční cena

HYDROCONTROL 
600 600 W 3000 l / hod 35 m 1,5 bar ECOJET 4 350,-

HYDROCONTROL 
750 750 W 3600 l / hod 56 m 2,2 bar A-JET 4 799,-

HYDROCONTROL 
800 800 W 3600 l / hod 40 m 1,5 bar JET 5 570,-

HYDROCONTROL 
1100 1100 W 6000 l / hod 48 m 2,2 bar MAXIJET 6 155,-

K čemu slouží tepelná ochrana motoru čerpadla?
Chrání motor před přetížením nebo přehřátím, při dosažení kritických 
hodnot se motor vypne.

K čemu slouží hydrostat?
Automaticky ovládá čerpadlo – zapíná a vypíná ho v závislosti na 
průtoku. Udržuje čerpadlo trvale v nejvyšším pracovním bodě.

Posílení tlaku v městském řádu:
Aktuální hodnotu tlaku v MŘ odečtěte od tlaku, který požadujete. 
Výsledná hodnota určuje typ Hydrocontrolu. Vždy je nutno brát v úvahu 
i ztráty tlaku v potrubí.

Náš tip
Pro připojení odstředivých čerpadel k vodnímu 
zdroji slouží  sací sety v délce 4 m KA4 nebo 
v délce 7 m KA7, viz strana 39. 
Snadná montáž a demontáž setu.

mu 

HYDROCONTROL 600 HYDROCONTROL 750

HYDROCONTROL 800

HYDROCONTROL 1100

Náš tip: Chraňte svoji investici
Pokud zdroj vody nemá dostatečnou vydatnost, 
chraňte své čerpadlo před během nasucho 
a případným zničením motoru vhodnou ochranou.

LOGIC DROP – elektronická ochrana proti běhu 
nasucho pro samonasávací jednofázová čerpadla. 

2 920,- od 4 450,-

od 4 350,-

 TĚLESO
Z NEREZ 

OCELI

POSÍLENÍ 
TLAKU

AUTOMATICKÉ
ZAVLAŽOVÁNÍ

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 13



Zatopený sklep, spodní voda, čištění bazénu, přečerpání dešťové vody?  Žádný problém.

TERRA 351
Drenážní čerpadlo pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 5 mm,
vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd., 
v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem, snadná 
manipulace s čerpadlem.

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

TERRA 351 350 W 8000 l / hod 8 m 1"–5/4" 1 608,-
příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

RAPID 
AUTOMATIC 400 W

7800–9000 
l / hod

6–7 m 1"–5/4" 2 174,-

RAPID AUTOMATIC 
Drenážní čerpadlo kategorie „MOP“ pro mírně znečištěnou vodu. V provedení 
motoru 230 V a se zabudovaným plovákovým spínačem. Vhodné pro přečerpávání 
vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd. Snadná manipulace, volitelný 
výtlak (přímý nebo boční). Čerpadlo MOP: Díky své konstrukci sací části je 
schopno dočerpat vodu do výšky 3 mm.

1 608,- 2 174,-

SPOLEHLIVOST
ZA PŘÍZNIVOU 

CENU

PŘÍMÝ 
VÝTLAK

MOP 
SYSTÉM

boční výtlak

přímý výtlak

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA
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Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 15

SUBTERRA 500 INOX
Nerezové drenážní čerpadlo pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 
5 mm, vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd., 
v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem, těleso 
čerpadla z kvalitní nerezové oceli.

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

SUBTERRA 
500 INOX 500 W 10000 l / hod 7,5 m 1"–5/4" 2 748,-

STRATEGY 750
Celonerezové drenážní čerpadlo určené díky perfektnímu materiálovému prove-
dení do náročných podmínek – přečerpávání znečištěné vody s pevnými pří-
měsemi do 10 mm, z výkopů, jímek, nádrží atd., vhodné pro nepřetržitý provoz. 
Profesionální zpracování a použité materiály výrazně zvyšují životnost čerpadla.
•  Nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
•  Mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
•  Vysoký výtlak čerpadla – až 18 m  
•  Čerpadlo je možno použít i na zavlažování
Provedení 230V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem H07RNF.

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

STRATEGY 750 750 W 12000 l / hod 18 m 1,5" 8 336,-
Náš tip
Bude se vám hodit:  Připojovací hadice TRIX 
pro drenážní a kalová čerpadla, str. 39.

2 748,- 8 336,-

PŘÍMÝ
 VÝTLAK

SPOLEHLIVOST
ZA PŘÍZNIVOU 

CENU

CELONEREZ 
 AISI 304

VÝTLAK 
18 m

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

TRIX 



UNITERRA 551
Kalové čerpadlo pro znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 20 mm. Vhodné 
pro přečerpávání odpadních a drenážních vod, v provedení motoru 230 V, s plo-
vákovým spínačem a 10m flexikabelem, snadná manipulace s čerpadlem.

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

UNITERRA 551 550 W 12000 l / hod 6 m 1"–5/4" 1 976,-
příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

SUBWELL 750 750 W 14000 l / hod 8 m 1"–5/4" 3 493,-

TERRA 551 SUBWELL 750
Nerezové kalové čerpadlo pro silně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi 
do 35 mm. Vhodné pro přečerpávání kalových odpadních vod z jímek a septiků, 
v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem, těleso 
čerpadla z kvalitní nerezové oceli.
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1 976,- 3 493,-

KALY 
DO 

20 mm
HRUBÉ 

KALY

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 17

BEST INOX 1500
Celonerezové kalové čerpadlo do ztížených podmínek – pro čerpání hrubých 
kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost 
čerpadla proti abrazivním materiálům – písek, struska, popel atd.  
•  Nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
•  Mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
•  Dva rozběhové kondenzátory
•  Pevné částice až do 50 mm
Provedení 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem H07RNF.

SHREDD 1100 QG
Kalové čerpadlo s oběžným kolem a řezacím nožem pro znečištěnou vodu s pří-
měsí vlákniny – průmyslový a domovní odpad se zbytky textilních směsí. Čerpadlo
je v provedení motoru 230 V, vybaveno 10m flexikabelem H07RNF3×1 mm, 
plovákovým spínačem a termopojistkou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla je 
vyrobeno ze samočisticí litiny GG20, oběžné kolo z oceli ZG35, řezací nůž z oceli 
ZG40Cr, hřídel z oceli 2Cr13, dvojitá mechanická ucpávka (C/keramika, SiC/SiC), 
izolace motoru třídy B, krytí motoru IP 68.

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

BEST INOX 1500 1500 W 30000 l / hod 14,5 m 2" 12 859,-

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

SHREDD 1100 QG 1100 W 18000 l / hod 16 m 2"–2 1/4" 9 317,-

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

BEST INOX 2200 2200 W 45000 l / hod 15 m 3" 13 650,-

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

HART 1100 SQG 1100 W 12000 l / hod 20 m 2"–2 1/4" 9 899,-

BEST INOX 2200 
Celonerezové třífázové kalové čerpadlo do ztížených podmínek – pro čerpání 
hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená 
odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům – písek, struska, popel atd. 
Čerpadlo konstruováno na vysoký průtok – až 45 000 l/h, výtlak až 15 m. 
•  Nerezová ocel AISI 304: těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
•  Mechanická ucpávka v olejové komoře (uhlík/keramika, křemík/křemík)
•  Pevné částice až do 50 mm
•  Připojovací kabel 10 m, H07RNF

HART 1100 SQG
Kalové čerpadlo s oběžným kolem a drtícím zařízením pro znečištěnou vodu s pří-
měsí pevných částic jako zbytky dřevní hmoty, odpad živočišného původu, jateční 
odpad, kůže, části kostí, apod. Čerpadlo je v provedení motoru 230 V, vybaveno 
10m flexikabelem H07RNF3×1 mm, plovákovým spínačem a termopojistkou ve 
vinutí motoru. Těleso čerpadla je vyrobeno ze samočisticí litiny GG20, oběžné kolo 
z litiny, drtící nože z oceli ZG9Cr18, hřídel z oceli 2Cr13, dvojitá mechanická 
ucpávka (C/keramika, SiC/SiC), izolace motoru třídy B, krytí motoru IP 68.

9 317,- 9 899,-

12 859,- 13 650,-

CELONEREZ 
 AISI 304

PROFI

  HRUBÉ 
KALY

CELONEREZ 
 AISI 304

PROFI

  HRUBÉ 
KALY

ŽIVOČIŠNÝ 
ODPAD

PRŮMYSLOVÝ
ODPAD

VLÁKNINA

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

drticí kolo Hartřezací kolo Shredd



SUMOBOX 750/SHREDD-2
Přečerpávací box se skládá z polyetylenové nádrže o objemu 750 l a dvou kalových 
čerpadel Shredd. Polyetylenová nádrž je vybavena plastovým víkem pro snadný 
přístup k čerpadlům pro případ kontroly. Kalová čerpadla Shredd jsou osazena 
oběžným kolem z oceli ZG35 a řezacím nožem z oceli ZG40Cr. Jsou určeny pro 
přečerpávání domovních a průmyslových odpadních vod i s příměsí vlákniny. Na 
výtlačném propojovacím potrubí je instalováno šroubení pro rychlou a snadnou 
údržbu čerpadel. Box má 10m připojovací kabel H07 RNF, průměr nátokového 
potrubí je 110 mm.

SUMOBOX 500/SHREDD
Přečerpávací box se skládá z polyetylenové nádrže o objemu 500 l a kalového 
čerpadla Shredd. Polyetylenová nádrž  je vybavena plastovým víkem pro snadný 
přístup k čerpadlu pro případ kontroly. Kalové čerpadlo Shredd je osazeno 
oběžným kolem z oceli ZG35 a řezacím nožem z oceli ZG40Cr. Je určeno pro 
přečerpávání domovních a průmyslových odpadních vod i s příměsí vlákniny. Na 
výtlačném propojovacím potrubí je instalováno šroubení pro rychlou a snadnou 
údržbu čerpadla. Box má 10m připojovací kabel H07 RNF, průměr nátokového 
potrubí je 110 mm.

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

SUMOBOX 750/
SHREDD 2 2×1100 W 36000 l / hod 16 m 2" 39 200,-

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

SUMOBOX 500/
SHREDD 1100 W 18000 l / hod 16 m 2" 25 495,-

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

SUMOBOX 750/
BEST INOX 1500-2 2×1500 W 60000 l / hod 14,5 m 2" 46 330,-

příkon průtok dopr. výška připojení akční cena

SUMOBOX 500/
BEST INOX 1500 1500 W 30000 l / hod 14,5 m 2" 27 333,-

SUMOBOX 750/BEST INOX 1500-2
Přečerpávací box se skládá z polyetylenové nádrže o objemu 750 l a kalových 
čerpadel Best Inox 1500. Polyetylenová nádrž je vybavena plastovým víkem pro 
snadný přístup k čerpadlům pro případ kontroly. Kalové celonerezové čerpadla 
Best Inox 1500 jsou osazena oběžným kolem z oceli AISI 304. Jsou určena pro
přečerpávání domovních a průmyslových odpadních vod. Na výtlačném propo-
jovacím potrubí je instalováno šroubení pro rychlou a snadnou údržbu čerpadla. 
Box má 10m připojovací kabel H07 RNF, průměr nátokového potrubí je 110 mm.

SUMOBOX 500/BEST INOX 1500
Přečerpávací box se skládá z polyetylenové nádrže o objemu 500 l a kalového 
čerpadla Best Inox 1500. Polyetylenová nádrž je vybavena plastovým víkem pro 
snadný přístup k čerpadlu pro případ kontroly. Kalové celonerezové čerpadlo Best 
Inox 1500 je osazeno oběžným kolem z oceli AISI 304. Je určeno pro přečerpávání  
domovních a průmyslových odpadních vod. Na výtlačném propojovacím potrubí 
je instalováno šroubení pro rychlou a snadnou údržbu čerpadla. Box má 10m 
připojovací kabel H07 RNF, průměr nátokového potrubí je 110 mm.
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AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ BOXY

Čerpadlo nejjednodušeji ochráníte motorovým spouštěčem dle parametrů 
čerpadla.

39 200,-

25 495,-

46 330,-

27 333,-

Automatický přečerpávací box slouží k přečerpávání 
splaškové a odpadní vody v případech, kdy je odpadní 
potrubí položeno níž než městská kanalizace.

PROFI 
ZA PŘÍZNIVOU

CENU

PROFI 
ZA PŘÍZNIVOU

CENU



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 19

BUCK
Ponorné třístupňové čerpadlo s plovákovým spínačem a 10m připojovacím 
kabelem, v provedení motoru 230 V, vhodné pro přečerpávání a zavlažování. 
Vinutí motoru je standardně osazeno termopojistkou, která chrání čerpadlo 
proti přetížení motoru. Výhodou je přímý výtlak v horní části, což usnadňuje 
manipulaci i práci s čerpadlem. Profesionální materiálové provedení. 

AQ-TEC 
Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sacím otvorem, plovákovým spínačem, 
zabudovaným kondenzátorem, 20m připoj. kabelem, v provedení motoru 230 V. 
Těleso čerpadla, sací koš, hřídel a ložiskové pouzdro z nerezové oceli, oběžná kola 
a difuzory z polypropylenu. Čerpadla mají průměr 126 mm a jsou vhodná pro kopané
studny, sběrné jímky a tam, kde je nutno vzhledem k vydatnosti zdroje hlídat výšku 
hladiny. Čerpadla AQ-TEC jsou vyrobena na zakázku italskou firmou UMBRA a jsou 
optimálním řešením pro závlahu i stavbu domácích či průmyslových vodáren. 

příkon napětí průtok dopr. výška prům. čerpadla akční cena

BUCK 900 W 230 V 6000 l / hod 32 m 170  mm 3 965,-

é č dl l ák ý í č

příkon napětí průtok dopr. výška akční cena

AQ-TEC 80/59 AUT 900 W 230 V 5700 l / hod 60 m 8 750,-
AQ-TEC 80/79 AUT 1200 W 230 V 5700 l / hod 80 m 10 200,-

C
ň á č dl d í í t

KLASIK
4" ponorná vřetenová čerpadla v provedení motoru 400 V. Čerpadla mají průměr 96 mm a jsou vhodná 
do studny nebo vrtu od průměru 100 mm. Vřeteno čerpadla z nerezové oceli a motor s nerezovým 
pláštěm. Hydraulická část vyrobená v České republice, osazená na motoru Electra. Čerpadla jsou 
vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí. Lze je využít na závlahu, přečerpávání a stavbu 
domácích vodáren. Čerpadlo může být vybaveno libovolnou délkou kabelu.

příkon napětí průtok dopr. výška délka kabelu akční cena

KLASIK 0,75 750 W 400 V 1920 l / hod 72 m 1 m 6 495,-
KLASIK 1,1 1100 W 400 V 2160 l / hod 78 m 1 m 6 707,-
KLASIK 1,5 1500 W 400 V 3300 l / hod 78 m 1 m 7 246,-

Volitelné příslušenství pro KLASIK akční cena

1 m kabelu 45,-
vulkanická spojka + vulkanizace 250,-

3 965,- od 8 750,-

od 6 495,-

PŘÍMÝ 
VÝTLAK

ZPEVNĚNÝ 
DIFUZOR

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA 
SE SPODNÍM SÁNÍM

PONORNÁ VŘETENOVÁ ČERPADLA

Náš tip
Motory třífázových čerpadel je nutné chránit před proudovým pře-
tížením (při vypadnutí jedné fáze, zkratu atd.). Doporučujeme MS 
proudový chránič   viz str. 38.



3" SIGI
Ponorná čerpadla o průměru 75 mm s 20m připojovacím kabelem a ovládací 
elektroskříní, v provedení motoru 230 V, vhodná pro studny a vrty od prů-
měru 85 mm, zavlažování, stavbu domácích vodáren pro menší rodinné domy 
a rekreační objekty. Ověřená kvalita za příznivou cenu.

4" SIGI
Ponorná čerpadla o průměru 96 mm s 20m nebo 30m připojovacím kabelem 
a ovládací elektroskříní, v provedení motoru 230 V, vhodná pro studny a vrty od 
průměru 100 mm, zavlažování, stavbu domácích vodáren pro menší rodinné 
domy a rekreační objekty. Ověřená kvalita za příznivou cenu.

příkon napětí průtok dopr. výška délka kabelu akční cena

3" SIGI 40/55 M 750 W 230 V 2400 l / hod 55 m 20 m 5 324,-

příkon napětí průtok dopr. výška délka kabelu akční cena

4" SIGI 40/60 M
750 W 230 V 2400 l / hod 60 m

20 m 5 363,-
4" SIGI 40/60 M 30 m 5 715,-
4" SIGI 40/100 M 

1100 W 230 V 2400 l / hod 100 m
20 m 6 577,-

4" SIGI 40/100 M 30 m 6 870,-
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5 324,-
od 5 363,-

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

DOPORUČUJEME! DOPORUČUJEME!



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 21

od 8 567,- od 9 970,-

PROFI

DĚLENÝ MOTOR 
A HYDRAULIKA

DĚLENÝ MOTOR 
A HYDRAULIKA

PROFI

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA 

příkon napětí průtok dopr. výška
délka 

kabelu akční cena

3,5" ELECTRA 
45/78 M

550 W 230 V 2700 l / hod 78 m
25 m 8 567,-

3,5" ELECTRA 
45/78 M 35 m 9 148,-

3,5" ELECTRA 
45/100 M

750 W 230 V 2700 l / hod 100 m
25 m 9 196,-

3,5" ELECTRA 
45/100 M 35 m 9 874,-

3,5" ELECTRA
Vícestupňová ponorná čerpadla s 25m nebo 35m kabelem a ovládací elektro-
skříní, v provedení motoru 230 V. Čerpadla mají průměr 83 mm a jsou vhodná 
do vrtů o minimálním průměru 90 mm a lze je použít pro závlahu, přečerpávání 
a na stavbu domácích vodáren. Při stavbě vodárny lze použít sestavu příslušenství 
s libovolnou tlakovou nádobou (strana 11).

Ovládací elektroskříň jednofázových motorů je vybavena kondenzátorem 
a proudovou pojistkou, které chrání ponorný motor před přehřátím 
nebo proudovým poškozením.

4" ELECTRA
Vícestupňová ponorná čerpadla s 25m kabelem, v provedení motoru 230 V 
nebo 400 V. Provedení 230 V dodáváno s ovládací elektroskříní. Čerpadla mají 
průměr 96 mm a jsou vhodná do vrtů o minimálním průměru 100 mm a lze je 
použít pro závlahu, přečerpávání a na stavbu domácích a průmyslových vodáren. 
Při stavbě vodárny lze použít sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou 
(strana 11).

příkon napětí průtok dopr. výška
délka 

kabelu akční cena

4" ELECTRA 
80/72 M-T 1100 W

230–400 V 4800 l / hod
72 m

25 m

9 970,-

4" ELECTRA 
80/115 M-T 1500 W 115 m 11 990,-

4" ELECTRA 
150/85 T 2200 W

400 V
9000 l / hod 85 m 13 900,-

4" ELECTRA 
215/100 T 3000 W 12900 l / hod 100 m 16 200,-

Náš tip
Motory třífázových čerpadel je nutné chránit před 
proudovým přetížením (při vypadnutí jedné fáze, 
zkratu atd.). Doporučujeme MS proudový chránič   
viz str. 38.
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PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

oběžná kola z nerezu, 
nerezové difusory,

nerezová hřídel

oběžná kola z nerezu, 
nerezové difusory,

nerezová hřídel

Volitelné příslušenství pro ELECTRA INOX-T akční cena

1 m kabelu 45,-
vulkanická spojka + vulkanizace 250,-
tepelné jištění MS pro motory 400 V 1 099,-

Volitelné příslušenství pro ELECTRA INOX 150 akční cena

1 m kabelu 45,-
vulkanická spojka + vulkanizace 250,-
tepelné jištění MS pro motory 400 V 1 099,-
ovládací box Tesla Sintesi pro motory 230 V 2 055,-

NEREZ 
PROVEDENÍ

NEREZ 
PROVEDENÍ

PONOR 
AŽ DO 
150 m

ELECTRA INOX
Článková celonerezová vícestupňová čerpadla s 25m kabelem a ovládací elektro-
skříní v provedení 230 V nebo s 1,5m kabelem bez elektroskříně v provedení 
400 V. Čerpadla jsou vhodná do studní a vrtů o minimálním průměru 100 mm 
a lze je použít pro automatické zařízení pro zavlažování, tlakové a posilovací 
stanice, zavlažování v zemědělství a pro stavbu domácích vodáren. Kvalitní mate-
riálové provedení za příznivou cenu.

ELECTRA INOX 150
Článková celonerezová vícestupňová čerpadla s 1,5m kabelem bez elektroskříně 
v provedení 230 nebo 400 V. Čerpadla jsou vhodná do studní nebo vrtů o mini-
málním průměru 100 mm a je možné je umístit až do hloubky 150 m. Lze je použít 
pro automatické zařízení pro zavlažování, tlakové a posilovací stanice, zavlažo-
vání v zemědělství a pro stavbu domácích vodáren.

příkon napětí průtok dopr. výška
délka 

kabelu akční cena

ELECTRA INOX 
70/62 M

750 W
230 V

4200 l / hod 62 m
25 m 11 841,-

ELECTRA INOX 
70/62 T 400 V 1,5 m 9 990,-

ELECTRA INOX 
70/92 M

1100 W
230 V

4200 l / hod 92 m
25 m 14 870,-

ELECTRA INOX 
70/92 T 400 V 1,5 m 12 680,-

ELECTRA INOX 
100/68  M

1100 W
230 V

6000 l / hod 68 m
25 m 13 218,-

ELECTRA INOX 
100/68  T 400 V 1,5 m 10 990,-

příkon napětí průtok
dopr. 
výška

délka 
kabelu akční cena

ELECTRA INOX 
150-70/62 M-T 750 W

230–400 V

4200 l / hod 62 m

1,5 m

12 540,-

ELECTRA INOX 
150-70/92 M-T 1100 W 4200 l / hod 92 m 15 670,-

ELECTRA INOX 
150-100/68  M-T 1100 W 6000 l / hod 68 m 13 950,-

od 12 540,-od 11 841,-



SLIM
Akvarijní čerpadla Slim jsou ideální pro cirkulaci vody a její okysličování. Vhodná pro 
sladkovodní i mořská akvária s nastavitelnou výškou sání a okysličováním. Čerpadlo lze 
připojit k závěsným filtrům. Možnost použití jako vnitřního filtru s nasazením filtrační 
houby.

VICKY
Správná filtrace je základním předpokladem dobře fungujícího akvária. Vnitřní filtry Vicky 
čistí vodu mechanicky přes polyuretanovou pěnu. Provedení filtrů nenarušuje vzhled
uvnitř akvária. Vysoká odolnost použitých materiálů zaručuje dlouhou životnost filtrů.
Zařízení je vybaveno rozstřikovacím nástavcem, který reguluje průtok filtru a rozrušováním 
hladiny vody v akváriu ji okysličuje.

příkon průtok výtlak velikost akvária akční cena

SLIM 600 8 W 600 l / hod 1 m 80–200 l 288,-
SLIM 1000 16 W 1000 l / hod 1,3 m 200–400 l 333,-
SLIM 1200 22 W 1200 l / hod 1,6 m 400–500 l 375,-
SLIM 1600 35 W 1600 l / hod 2,5 m nad 500 l 586,-

příkon průtok výtlak velikost akvária akční cena

VICKY 600 10 W 600 l / hod 1,1 m 50–150 l 307,-
VICKY 800 16 W 800 l / hod 1,4 m 150–200 l 440,-
VICKY 1200 22 W 1200 l / hod 2 m 200–400 l 527,-

možnost použití jako 
vnitřního filtru s nasazením 

filtrační houbyod 288,-

od 307,-

AKVARIJNÍ ČERPADLA

INTEGROVANÁ 
UV LAMPA

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 23

DRUID
V přírodě voda prosakuje skrze jednotlivé vrstvy země a je tak mechanicky čištěna. Na 
tomto principu funguje také čištění akvarijní vody s využitím systémů Aquacup. Nová 
generace vnějších akvarijních systémů DRUID s oddělenými komorami pro filtrační média 
(keramické kroužky, aktivní uhlí, biochemická bavlna, bio kuličky) se postará o odbourání 
škodlivých látek jako jsou např. výměšky ryb, zbytky krmiv, odumřelé části rostlin a díky 
tomu bude vaše akvárium vždy průzračné.

příkon příkon UV průtok výtlak velikost akvária akční cena

DRUID 302 18 W - 1000 l / hod 1,4 m 100–250 l 2 054,-
DRUID 303B 35 W 9 W 1400 l / hod 2 m 250–400 l 3 493,-
DRUID 304B 55 W 9 W 2000 l / hod 2,5 m nad 500 l 4 195,-

Druid nezabírá místo v akváriu.

od 2 054,-

Jednoduché spojovací 
prvky usnadňují montáž.



CARETA
Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem. Zajímavý design, kloubové 
připojení, snadná instalace ke všem druhům filtrací. Tvar čerpadla kopírující 
krunýř mořské želvy umožňuje dokonalé sání, takže nedochází k  průtokovým 
ztrátám. Čerpadlo je vybaveno duálním sáním s možností připojení skimmeru. 
S  pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo Careta postará, aby 
vaše jezírko bylo vždy průzračné. 

BOSS
Jezírková čerpadla s velkou sací plochou a s 10m přívodním kabelem jsou vhodná 
do všech vodních nádrží. Jsou ideální tam, kde je potřeba velký průtok, lze je 
instalovat přímo do okrasných jezírek anebo u jezírek na koupání mimo vodní 
nádrž do suché jímky. Díky své konstrukci jsou schopná přečerpat velké nečistoty 
a jsou ideální pro filtrační systémy. S pomocí UV lampy a filtrace Omega získáte 
filtrační set, který zajistí optimální čistotu vody ve vašem jezírku. Na čerpadlo 
Boss můžete nainstalovat trysku FT 05 a vytvořit různé formy vodotrysků pro 
větší vodní plochy a kašny.

příkon průtok dopr. výška akční cena

CARETA 3500 25 W 3500 l / hod 3 m 4 690,-
CARETA 5000 40 W 4500 l / hod 3,5 m 4 850,-
CARETA 6000 50 W 6500 l / hod 4 m 5 070,-
CARETA 8000 70 W 8000 l / hod 4,5 m 5 180,-
CARETA 10000 85 W 10000 l / hod 5 m 5 334,-
CARETA 13000 110 W 13000 l / hod 5,5 m 6 845,-
CARETA 15000 135 W 15000 l / hod 6 m 7 155,-
CARETA 18000 170 W 17500 l / hod 6,5 m 7 325,-
CARETA 20000 200 W 19000 l / hod 7 m 7 555,-

příkon průtok dopr. výška akční cena

BOSS 6000 95 W 6000 l / hod 3,5 m 3 993,-
BOSS 10000 135 W 10000 l / hod 4,5 m 4 107,-
BOSS 12000 175 W 12000 l / hod 5 m 4 220,-
BOSS 15000 320 W 15000 l / hod 6 m 6 675,-
BOSS 25000 520 W 25000 l / hod 8 m 8 738,-
BOSS 40000 1000 W 39600 l / hod 11 m 13 690,-

Otočením ventilu je čerpadlo 
připraveno k instalaci pro 
skimmer BILLY.

Sejmutím předního filtru 
je čerpadlo připraveno 
k instalaci pro koupací jezírko.

instalace BOSS pro okrasné jezírko

instalace BOSS pro koupací jezírko
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od 4 690,-
od 3 993,-

ÚSPORA 
ENERGIE 
AŽ 35 %

VYSOKÁ 
ÚČINNOST

ČERPADLA PRO JEZÍRKOVÉ FILTRACE



průtok akční cena

BILLY SKIMMER 4500 l / hod 2 028,-

BILLY SKIMMER
Pevný skimmer s plovoucím sběrným košem, kopírujícím výšku hladiny v jezírku. 
Jednoduchá instalace pomocí teleskopické trubky na již hotová jezírka do 
plochy 40 m2. Výškový rozsah možného nastavení 42–85 cm. Minimálně ruší 
vzhled jezírka. Díky čerpadlu CARETA s duálním sáním bude hladina vašeho 
jezírka vždy jako zrcadlo. Čištění se provádí pouze vyprázdněním sběrného košíku 
a občas propráním jemného síta.

LOTUS SKIMMER
Plovoucí skimmer Lotus s 10m přívodním kabelem je vhodný pro okrasná zahra-
dní jezírka. Zbavuje hladinu listí, prachu a jiných nečistot z okolního prostředí. 
Čerpadlo nasává vodu z hladiny přes okraje záchytného košíku skimmeru, kde 
končí všechny plovoucí nečistoty a okysličenou vodu vrací zpět do jezera. Skimmer 
se automaticky přizpůsobí výšce vodní hladiny a jeho čistotu lze kontrolovat 
vizuálně. Čištění se provádí pouze vyprázdněním sběrného košíku a občasným 
propráním jemného síta. Minimální hloubka jezírka je 45 cm, doporučovaná 
plocha jezírka je maximálně 25 m2.

příkon průtok akční cena

LOTUS SKIMMER 45 W 2000 l / hod 2 795,-

Jednoduchým propojením 
hladinového skimmeru Billy 

s čerpadlem Careta a s beztlakovým 
filtrem Omega získáte ideální filtrační 

systém pro vaše zahradní jezírko. 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 25

2 028,-
2 795,-

INTEGROVANÉ
ČERPADLO

SKIMMERY



OMEGA-CUV 224
Beztlakový filtr s CUV lampou s vířivým samočisticím efektem a zářivkou o pří-
konu 24 W. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního 
objemu 15 m3, pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem vody z filtrace 
zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování 
těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice a mikro-
organismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampa eliminuje růst 
bakterií, mikrobů, plísní a řas.

OMEGA 2-CUV 236
Beztlakový filtr s CUV lampou s vířivým samočisticím efektem a zářivkou o pří-
konu 36 W. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního 
objemu 60 m3, pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem vody z filtrace 
zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování 
těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice a mikro-
organismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampa eliminuje růst 
bakterií, mikrobů, plísní a řas.

čerpadlo jezírko bez ryb jezírko s rybami akční cena

4500 l / hod 10 m3 5 m3

9 641,-
6500 l / hod 15 m3 7,5 m3

OMEGA 4-CUV 236-2×
Beztlakový filtr se čtyřmi komorami a dvěma CUV lampami s vířivým samočisticím 
efektem a zářivkami o příkonu 2×36 W. Určený pro koupací a okrasná zahradní 
jezírka do maximálního objemu 120 m3, pro umístění na břehu jezírka s volným 
výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokoso-
vou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují 
jemné částice a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV 
lampy eliminují růst bakterií, mikrobů, plísní a řas. Součástí dodávky je společné 
přívodní i výtokové plastové potrubí.

čerpadlo jezírko bez ryb jezírko s rybami akční cena

10000 l / hod 70 m3 35 m3

28 990,-15000 l / hod 90 m3 45 m3

25000 l / hod 120 m3 60 m3

čerpadlo jezírko bez ryb jezírko s rybami akční cena

6500 l / hod 20 m3 10 m3

14 772,-
8000 l / hod 30 m3 15 m3

10000 l / hod 50 m3 25 m3

12000 l / hod 60 m3 30 m3
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Průzračnou vodu ve vašem jezírku zajišťují tlakové a beztlakové filtry.  Spolu s fontánovými a jezírkovými 
čerpadly jsou součástí filtračních setů.
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9 641,-

14 772,-

28 990,-

BEZTLAKOVÉ JEZÍRKOVÉ FILTRACE

VYSOKÁ 
ÚČINNOST

OPTIMÁLNÍ 
ŘEŠENÍ

VYSOKÁ 
ÚČINNOST



AVA CPF 250
Uzavřený tlakový filtr o objemu 12 litrů s integrovanou UV lampou o příkonu 11 W.
Určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 10 m3. Filtrace 
je dvoukomorová, v dolní komoře jsou uloženy filtrační míčky, které zachycují 
hrubé nečistoty, horní komora obsahuje pěnové filtrační houbičky. Filtrace má 
přepínání režimu provozu a praní. Filtrace je vybavena indikátorem znečištění. 
Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít na potůček 
či vodopád.

čerpadlo jezírko bez ryb jezírko s rybami akční cena

3500 l / hod 3 m3 1,5 m3

5 548,-4500 l / hod 6 m3 3 m3

6500 l / hod 10 m3 5 m3

IRIS CPF 180
Uzavřený tlakový filtr o objemu 8 litrů s integrovanou UV lampou o příkonu 11 W.
Určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 4 m3. Filtrace je 
vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok 
vody z filtrace lze využít na potůček či vodopád. Filtrace má přepínání režimu 
provozu a praní.

čerpadlo jezírko bez ryb jezírko s rybami akční cena

3500 l / hod 2 m3 1 m3

4 865,-
4500 l / hod 4 m3 2 m3

Náš tip
K propojení filtrace s čerpadlem nebo UV lampou je ideální  univerzální hadicové 
prodloužení – viz str. 39. Při volbě filtru je třeba brát v úvahu velikost jezírka 
a množství rostlin nebo ryb. Na 1000 l vody doporučujeme maximálně 1 kg ryb.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 27

4 865,-

5 548,-

SNADNÁ
INSTALACE

FILTRAČNÍ
MÍČKY

FILTRAČNÍ
MÍČKY

TLAKOVÉ JEZÍRKOVÉ FILTRACE

AVA CPF 500
Uzavřený tlakový filtr o objemu 20 litrů s integrovanou UV lampou o příkonu 18 W.
Určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 30 m3. V dolní 
části filtrace je box s filtračními míčky, které zachycují hrubé nečistoty. V horní 
části komory jsou umístěny filtrační houbičky. Filtrace je vybavena indikátorem 
znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít 
na potůček či vodopád.

čerpadlo jezírko bez ryb jezírko s rybami akční cena

6000 l / hod 12 m3 6 m3

6 179,-8000 l / hod 16 m3 8 m3

10000 l / hod 30 m3 10 m3

6 179,-

INTEGROVANÁ 
UV LAMPA

INTEGROVANÁ 
UV LAMPA

INTEGROVANÁ 
UV LAMPA
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PŘÍKLAD SESTAVY FILTRAČNÍHO SETU
DLE VELIKOSTI VAŠEHO JEZÍRKA

při výkopu jezírka

hotové jezírko

filtrační set jezírko čerpadlo CUV lampa
(filtr – CUV lampa – čerpadlo) bez ryb  s rybou typ příkon typ příkon

IRIS CPF 180 – CARETA 3500 2 m3 1 m3 Careta 3500 25 W vestavěná 11 W
IRIS CPF 180 – CARETA 5000 4 m3 2 m3 Careta 5000 40 W vestavěná 11 W
AVA CPF 250 – CARETA 5000 6 m3 3 m3 Careta 5000 40 W vestavěná 11 W
AVA CPF 250 – CARETA 6000 10 m3 5 m3 Careta 6000 50 W vestavěná 11 W
AVA CPF 500 – BOSS 6000 12 m3 6 m3 Boss 6000 95 W vestavěná 18 W
AVA CPF 500 – CARETA 8000 16 m3 8 m3 Careta 8000 70 W vestavěná 18 W
AVA CPF 500 – BOSS 10000 30 m3 10 m3 Boss 10000 175 W vestavěná 18 W

OMEGA-CUV 224 – CARETA 5000 12 m3 6 m3 Careta 5000 40 W CUV 224 24 W
OMEGA-CUV 224 – CARETA 6000 15 m3 7,5 m3 Careta 6000 50 W CUV 224 24 W
OMEGA-CUV 236 – CARETA 6000 18 m3 9 m3 Careta 6000 50 W CUV 236 36 W
OMEGA 2-CUV 236 – CARETA 6000 20 m3 10 m3 Careta 6000 50 W CUV 236 36 W
OMEGA 2-CUV 236 – CARETA 8000 30 m3 15 m3 Careta 8000 70 W CUV 236 36 W
OMEGA 2-CUV 236 – CARETA 10000 50 m3 25 m3 Careta 10000 85 W CUV 236 36 W
OMEGA 2-CUV 236 – BOSS 10000 50 m3 25 m3 Boss 10000 135 W CUV 236 36 W
OMEGA 2-CUV 236 – BOSS 12000 60 m3 30 m3 Boss 12000 175 W CUV 236 36 W
OMEGA 4-CUV 236-2× – CARETA 10000 70 m3 35 m3 Careta 10000 85 W CUV 236 2×36 W
OMEGA 4-CUV 236-2× – BOSS 10000 70 m3 35 m3 Boss 10000 135 W CUV 236 2×36 W
OMEGA 4-CUV 236-2× – BOSS 12000 80 m3 40 m3 Boss 12000 175 W CUV 236 2×36 W
OMEGA 4-CUV 236-2× – BOSS 15000 90 m3 45 m3 Boss 15000 320 W CUV 236 2×36 W
OMEGA 4-CUV 236-2× – BOSS 25000 120 m3 60 m3 Boss 25000 520 W CUV 236 2×36 W

IRIS CPF 180

 AVA CPF 250

BOSSCARETA

AVA CPF 500

OMEGA 2-CUV 236

OMEGA-CUV 224

OMEGA 4-CUV 236-2×



Užijte si klid a pohodu ve vlastním vodním ráji. Relaxace u zahradního jezírka osvěží vašeho ducha i mysl.

MANDY 5
Malé fontánové čerpadlo s 5m připojovacím kabelem, předfiltrem a tryskou,
vhodné pro bytové fontány a malá jezírka.

IZZY FLOATING
Plovoucí fontána IZZY zpříjemní pohled na vaše noční jezírko díky mlhovému 
efektu a osvětlení s dvanácti LED diodami. Lze ji použít i do rybníků s bahnitým 
dnem. Zařízení je dodáváno s 10m přívodním kabelem, transformátorem na 12 V
s 2m kabeláží. Čerpadlo má příkon 45 W, zařízení na výrobu mlhy 28,8 W a LED 
osvětlení 3 W. Minimální hloubka jezírka je 25 cm, u jezírek s bahnitým dnem 
doporučujeme minimální hloubku 45 cm, aby nedocházelo k rozvíření usazenin.

MANDY 16–99
Fontánová čerpadla s 10m připojovacím kabelem, s propiratelným filtrem, se 
dvěma tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu nebo 
potůček. Jsou vhodná pro stavbu fontán v zahradních jezírkách, městských 
kašnách, atd.

příkon průtok dopr. výška připojení tryska akční cena

MANDY 5 5 W 450 l / hod 0,95 m 12 mm FT1 784,-

příkon průtok akční cena

IZZY FLOATING  45 W / 28,8 W / 3 W 2000 l / hod 3 461,-

příkon průtok dopr. výška
boční 

připojení tryska akční cena

MANDY 16 16 W 1000 l / hod 1,7 m 1/2" FT3 1 483,-
MANDY 45 45 W 2000 l / hod 3 m 1/2"–3/4" FT4 1 825,-
MANDY 70 70 W 3000 l / hod 3,5 m 1/2"–1" FT4 2 624,-
MANDY 99 100 W 5000 l / hod 4 m 1/2"–1" FT5 3 423,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 29

784,-

od 1 483,-

3 461,-

FONTÁNOVÁ ČERPADLA



CUV 172

UV POND
UV lampy slouží ke snížení růstu řas a mikroorganismů bez 
použití chemie, vhodné pro zahradní okrasná jezírka a vodní 
nádrže. U lamp typu CUV 218, 224, 236 a 272 díky speciální 
konstrukci vzniká vířivý efekt, který udržuje zářivku čistou, což 
podstatně zvyšuje účinnost lampy a prodlužuje její životnost. 
Jako zdroj vody pro UV lampy se používají fontánová a filtrační 
čerpadla. Spojením UV pondu, čerpadla Mandy, Careta nebo 
Boss a jezírkového filtru Omega (str. 24–29) sestavíte filtrační 
set, který zajistí průzračně čistou vodu ve vašem jezírku.

příkon zářivka průtok připojení stavební délka provedení akční cena

CUV 111 11 W 1×11 W 1700 l / hod

3/4"–1 1/2"

280 mm klasik 2 222,-
CUV 218* 18 W 1×18 W 2500 l / hod 314 mm samočisticí 4 019,-
CUV 224* 24 W 1×24 W 4500 l / hod 400 mm samočisticí 4 200,-
CUV 236* 36 W 1×36 W 6000 l / hod 490 mm samočisticí 4 626,-
CUV 272* 72 W 2×36 W 6000 l / hod 980 mm samočisticí 6 990,-
CUV 172 72 W 2×36 W 6000 l / hod 980 mm klasik 6 041,-
* samočisticí efekt zářivky

CUV 218–236

30

CUV 272CUV 111
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UV samočisticí 
vířivý efekt

2 222,- 6 990,-

6 041,-od 4 019,-

UV LAMPY



PL 1 LED
Vodní světlo s LED diodami a automatickým senzorem stmívání. Model je 
vybaven různě barevnými odstíny sklíček. Světlo lze použít na souši i pod vodou, 
má 10m přívodní kabel s transformátorem 12 V.

příkon transformátor barevná skla rozměr světla akční cena

PL 1 LED 1,6 W 12 V 5 57×78 mm 880,-

PL 1-3 LED
Vodní světlo s LED diodami a automatickým senzorem stmívání. Model je 
vybaven různě barevnými odstíny sklíček. Světlo lze použít na souši i pod vodou, 
má 10m přívodní kabel s transformátorem 12 V.

příkon transformátor barevná skla rozměr světla akční cena

PL 1-3 LED 3×1,6 W 12 V 5 57×78 mm 1 838,-

PL 3 LED 
Vodní světlo s LED diodami, automatickým senzorem stmívání a nastavitelným 
úhlem osvitu. Model je konstruován na pevném podstavci nebo jej lze upevnit 
pomocí ukotvovacího hrotu. Světlo lze použít na souši i pod vodou, má 10m 
přívodní kabel s transformátorem 12 V.

příkon transformátor barevná skla rozměr světla akční cena

PL 3 LED 3 W 12 V bílá 150×135 mm 920,-

JPL 4
Světlo je konstruováno na pevném podstavci a má nastavitelný úhel osvitu. Světlo
lze použít na souši i pod vodou, má 10m přívodní kabel s transformátorem 12 V.

příkon transformátor barevná skla rozměr světla akční cena

JPL 4 35 W 12 V bílá 90×102 mm 1 580,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 31

Po západu slunce můžete vytvořit nevšední atmosféru ve vaší zahradě pomocí hry světel. Užijte si harmonii
barevně zářící vody. Reflektory na březích jezírka umocní romantickou náladu.

PL 1 LED

1 580,-

1 838,-

880,-

920,-

VODNÍ SVĚTLA A OSVĚTLENÍ JEZÍRKA

81 

PL 1-3 LED

PL 3 LED

JPL 4



GRS 25-40
•  Čerpadla mají tři rychlosti se snadným přepínáním dle potřeby 
•  Rozměry čerpadel ve stavebních délkách 130 a 180 mm  
•  Vhodná pro nutnost oběhu teplé vody  
•  Rozsah teploty čerpané kapaliny +10 až 110 °C  
•  Maximální provozní tlak do 10 barů  
•  Možnost použití v systémech s nemrznoucí směsí (glykol / voda 1:1)  
•  Napájení čerpadla 230 V  
•  Čerpadla nepotřebují žádnou údržbu  
•  Tichý a ekonomický provoz

příkon průtok dopr. výška stavební délka akční cena

GRS 25-40 40-60-90 W 2400 l / hod 6 m 130 mm 1 970,-
GRS 25-40 40-60-90 W 2400 l / hod 6 m 180 mm 1 970,-

32

Náš tip
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EXPANZNÍ POLYETYLENOVÁ NÁDOBA
Expanzní polyetylenové nádoby 30 l 
pro otevřené topné systémy.

EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA
Expanzní tlakové nádoby 18–50 l 
pro uzavřené topné systémy.

typ (objem) maximální přetlak akční cena

VR 18 litrů

8 bar

738,-
VR 24 litrů 777,-
VR 35 litrů 1 130,-
VR 50 litrů 1 765,-
VRV 35 litrů 1 157,-
VRV 50 litrů 1 822,-

typ (objem) akční cena

30 litrů 1 468,-

VRV

1 970,-

ČERPADLA PRO CIRKULACI VODY

VR

A

akční cena



SWIMMING 450
Bazénové čerpadlo s předfiltrem mechanických nečistot a 1,5m flexikabelem 
vhodné pro pískové i kartušové filtry. Pro bazény do objemu 30 m3.

příkon průtok akční cena

SWIMMING 450 450 W 9600 l / hod 3 749,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 33

výkon 
motoru průtok

dopravní 
výška 

sací 
schopnost akční cena

HYDROBLASTER 1,8 2,5 HP 115 l / min 36 m 7 m 8 990,-
HYDROBLASTER 2,5 2,5 HP 200 l / min 18 m 5 m 7 700,-
HYDROBLASTER 5,5 5,5 HP 600 l / min 34 m 7 m 15 697,-

HYDROBLASTER
•  Jsou vhodná tam, kde není v dosahu elektrický proud
•  Jednoduché ovládání i údržba
•  Čtyřtaktní benzínový motor s optimální spotřebou
•  Použití pro přečerpávání i zavlažování
•  Čerpadla jsou určena pro čistou a mírně znečištěnou vodu
•  Pohodlná manipulace s čerpadlem
•  Optimální poměr výkon – cena

990 -
í cena

90

HYDROBLASTER 1,8

HYDROBLASTER 2,5

HYDROBLASTER 5,5
Náš tip
Pro připojení benzínového čerpadla 
Hydroblaster 1,8 slouží sací sety v délce 4 m 
KA4 nebo v délce 7 m KA7, viz strana 39. 
Snadná montáž a demontáž setu.

 

8 990,-

7 700,-

3 749,-

15 697,-

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
SE ČTYŘTAKTNÍM BENZÍNOVÝM MOTOREM

BAZÉNOVÉ FILTRACE



VERTIKÁLNÍ NÁDRŽE VÁLCOVÉ
typ 
(objem) výška průměr

vstupní 
otvor

připojení 
DN

připojení 
DNA akční cena

V 100 600 mm 500 mm 310 1" 1" 3 850,-
V 200 850 mm 580 mm 310 1" 1" 4 250,-
V 350 1100 mm 670 mm 310 1" 1" 5 280,-
V 500 1370 mm 730 mm 310 1" 1" 6 660,-
V 1000/A 1600 mm 940 mm 310 1" 1" 9 650,-
V 1000/B 2140 mm 790 mm 310 1" 1" 10 250,-
V 1500 1740 mm 1100 mm 405 1" 1 1/2" 13 150,-
V 2100 1900 mm 1250 mm 405 1" 1 1/2" 15 110,-
V 3300 2200 mm 1450 mm 405 1" 1 1/2" 26 000,-
V 5300 1760 mm 2050 mm 405 1" 1 1/2" 40 159,-

HORIZONTÁLNÍ NÁDRŽE VÁLCOVÉ
typ 
(objem) výška délka

vstupní 
otvor

připojení 
DN

připojení 
DNA akční cena

H 300 680 mm 1070 mm 310 1" 1" 5 254,-
H 500 835 mm 1240 mm 310 1" 1" 7 580,-
H 1000 965 mm 1640 mm 310 1" 1" 11 555,-
H 1500 1200 mm 1510 mm 405 1 1/2" 1" 16 048,-
H 2100 1345 mm 1750 mm 405 1 1/2" 1" 17 290,-
H 3000 1590 mm 1850 mm 405 1 1/2" 1" 26 222,-
H 5000 1800 mm 2250 mm 405 1 1/2" 1" 43 581,-

Na co se využívají sběrné nádrže?
• zásobník pitné vody
• zásobník užitkové vody
• jako odpadní jímka (viz Automatické přečerpávací boxy str. 18)

od 3 850,-

od 5 254,-

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

POVRCHOVÉ NÁDRŽE

Nádoby jsou vhodné jako zásobníky čisté nebo užitkové vody pod atmosférickým tlakem, vyrobené z netoxického lineárního polyetylenu o vysoké 
hustotě. Nádrže jsou lehké, skladné a snadno se s nimi manipuluje. Odolávají teplotám do 60 °C a jsou odolné proti UV záření, tvorbě řas, výkyvům 
teplot, proti nárazům a proti působení chemických látek. Všechny typy nádrží se dají snadno čistit běžnými čisticími prostředky. Při instalaci hori-
zontálních nádob je nutné dát nádrže do vodorovné polohy.
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PŘEPRAVNÍ NÁDRŽE
typ (objem) výška průměr vstupní otvor akční cena

P 500 880 mm 970 mm 310 7 558,-
P 1000 1120 mm 1180 mm 310 12 334,-
P 1500 1400 mm 1240 mm 405 16 544,-
P 2100 1370 mm 1530 mm 405 20 831,-
P 3200 1570 mm 1740 mm 405 28 765,-
P 5200 1810 mm 2050 mm 405 39 256,-

NÁDRŽ DO SUTERÉNU
typ (objem) výška délka vstupní otvor akční cena

S 500 725 mm 1270 mm 310 7 742,-

NÁDRŽE KUBICKÉ
typ (objem) výška šířka délka vstupní otvor akční cena

K 100 530 mm 500 mm 500 mm 210 3 836,-
K 200 570 mm 590 mm 690 mm 210 4 813,-
K 300 660 mm 630 mm 800 mm 310 5 107,-
K 500 690 mm 780 mm 1040 mm 310 7 569,-

NÁDRŽE OVÁLNÉ
typ (objem) výška šířka délka vstupní otvor akční cena

L 300 830 mm 680 mm 1200 mm 580 9 438,-
L 500 1140 mm 680 mm 1200 mm 580 13 673,-

NÁDRŽE POLICOVÉ
typ (objem) výška šířka délka vstupní otvor akční cena

N 500 1030 mm 520 mm 1140 mm 310 8 235,-
N 750 1165 mm 595 mm 1290 mm 310 10 679,-
N 1000 1275 mm 655 mm 1410 mm 310 12 371,-
N 2000 1590 mm 670 mm 2210 mm 405 21 279,-
N 3000 1625 mm 790 mm 2570 mm 405 35 158,-

POVRCHOVÉ NÁDRŽE

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 35

od 9 438,-

od 8 235,-

od 3 836,-

od 7 558,-

7 742,-



VZ
Podzemní vertikální polyetylenové nádoby určené ke skladování čisté nebo 
užitkové vody při atmosferickém tlaku. Jejich největší výhodou je osazení bez 
nutnosti obetonování. Víko nádoby kopíruje okolní terén, což umožňuje instalaci 
v úrovni pevného nebo hlinitého terénu (např. chodník, travnaté plochy). 
Nádoby jsou vyrobeny z netoxického lineárního polyetylenu s vysokou hustotou. 
Jsou lehké, snadno se s nimi manipuluje, odolné proti chemikáliím a rozdílům 
teplot. Vysoká odolnost proti UV záření a řasám, snadné čištění. Součástí dodávky 
je doklad o nepropustnosti podzemní jímky (nádrže).

HZ
Podzemní horizontální polyetylenové nádoby mají stejné technické parametry 
jako předchozí nádoby, ale nejsou určeny pro povrchovou instalaci. Jejich největší 
výhodou je osazení bez nutnosti obetonování (instalujeme přímo do výkopu). 
Jsou určeny pro čistou či užitkovou vodu, nebo jako odpadní jímky. Instalujeme 
maximálně 80 cm pod zemský povrch, výkop pro nádrž musí být o 20 cm větší 
než je samotná nádoba a nádobu ukládáme do vodorovné polohy a do 10 cm 
vrstvy udusaného písku. Pokud instalujeme v podmínkách, kde je spodní voda 
nebo hrozí prorůstání kořenů stromů, doporučujeme instalaci na betonový 
základ a obestavění obvodových stěn. Nádoba je dodávána včetně horního víka. 
Nástavce kontrolního otvoru mají standardní výšku 30 cm. Součástí dodávky je 
doklad o nepropustnosti podzemní jímky (nádrže).

typ 
(objem) výška délka

vstupní 
otvor připojení připojení akční cena

HZ 1500 1445 mm 1570 mm 470 110 mm 115 mm 21 958,-
HZ 3000 1850 mm 1750 mm 470 110 mm 115 mm 31 102,-
HZ 5000 2100 mm 2330 mm 470 110 mm 115 mm 44 022,-

typ 
(objem) výška průměr montážní otvor montážní otvor akční cena

VZ 750 1160 mm 1100 mm 410 mm 210 mm 14 425,-
VZ 1120 1610 mm 1100 mm 410 mm 210 mm 15 990,-
VZ 1680 1445 mm 1400 mm 410 mm 210 mm 21 111,-
VZ 2240 1890 mm 1400 mm 410 mm 210 mm 26 885,-

Šetřete peněženku
Zadržování dešťové vody do podzemní nádrže, např. na zavlažování, 
šetří vlastní zdroj vody.

Náš tip
Možnost zakoupení nástavce na prodloužení 
hrdla nádoby HZ.

od 14 425,-

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

BEZ NUTNOSTI
OBETONOVÁNÍ

ATEST 
NA PITNOU 

VODU

BEZ NUTNOSTI
OBETONOVÁNÍ

PODZEMNÍ NÁDRŽE A ODPADNÍ JÍMKY
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HZ 1500

HZ 3000-5000HHZ 3000-5000

od 21 958,-



TLAKOVÉ NÁDOBY

TLAKOVÉ NÁDOBY TECNO
Tlakové nádoby s vyměnitelným butylovým vakem z EPDM vhodným na teplou 
i studenou vodu. Nádrže nepotřebují žádnou údržbu, stačí jen 2× ročně doplnit tlak. 
Nerezové nádrže jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 304.

max. 
pracovní 
přetlak

plnicí 
přetlak 
plynu připojení

max. 
teplota rozměry akční cena

TECNO 24 V

8 bar 1,3–1,8 bar 1" 100 °C

270×430 855,-
TECNO 36 V 330×620 1 401,-
TECNO 50 V 345×670 2 174,-
TECNO 80 V 440×740 3 391,-
TECNO 100 V 440×850 4 373,-

TECNO 24 H

8 bar 1,3–1,8 bar 1" 100 °C

270×290×430 969,-
TECNO 36 H 330×350×450 1 625,-
TECNO 50 H 345×370×500 2 221,-
TECNO 80 H 440×470×580 3 272,-
TECNO 100 H 440×480×690 4 373,-

TECNO 24 V-SS

6 bar 1,3–1,8 bar 1" 100 °C

270×430 3 565,-
TECNO 50 V-SS 345×670 7 055,-
TECNO 80 V-SS 470×720 10 282,-
TECNO 100 V-SS 470×770 11 753,-

TECNO 24 H-SS

6 bar 1,3–1,8 bar 1" 100 °C

270×290×430 3 978,-
TECNO 50 H-SS 345×370×500 6 830,-
TECNO 80 H-SS 450×470×595 10 125,-
TECNO 100 H-SS 450×470×645 12 875,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 37

TECNO 24 V

TECNO 24–100 H

TECNO 24 V-SS

TECNO 36–100 V TECNO 50–100 V-SS

TECNO 24–100 H-SS

855,-

od 969,-

3 565,-

od 1 401,- od 7 055,-

od 3 978,-



www.aquacup.cz38

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECONOMY 602
Frekvenční měnič se snímacím čidlem, přehledným ovládáním a digitálním 
displejem s LED kontrolkami. Vhodný jako ochrana třífázových čerpadel proti 
chodu nasucho a před přehřátím motoru, šetří energii až o 40 % a zajišťuje 
konstantní tlak ve vodovodním systému. 

HYDRO
Hydrostat pro čerpadla do příkonu motoru 1,5 kW (16 A), s ochranou proti běhu 
nasucho, se zapínacím tlakem 1,5 nebo 2,2 bar, v provedení 230 V, vhodný pro 
posílení tlaku v řádu, zavlažování a stavbu domácích vodáren. 

OLIMPIA
Elektromagnetické dávkovací čerpadlo pro úpravu vody ve studních, bazénech, 
kotelnách, atd. Manuální ovládání výkonu čerpadla 0–100 %, provedení 230 V. 
Sací a výtlačný set je součástí základní výbavy čerpadla. 

LOGIC DROP
Elektronická ochrana proti běhu nasucho pro jednofázová odstředivá samo-
nasávací čerpadla a domácí vodárny s motory o jmenovitém proudu 3–8 A, 
přístroj se jednoduše připojí do zásuvky před čerpadlo přes přímou vidlici. Při 
nedostatku vody ochrana vypne čerpadlo do 30 sekund. Chod nasucho může 
znamenat riziko vážného poškození až zničení hydrauliky čerpadla nebo motoru. 

MS
Zařízení slouží jako ochrana třífázových motorů.

ENERGY
Frekvenční měnič se snímacím čidlem s jednoduchým ovládáním vhodný jako 
ochrana čerpadel na 230 V do výkonu 1,1 kW. Šetří energii až o 40 %, chrání 
čerpadlo před chodem nasucho a udržuje konstantní tlak.

max. příkon vstupní proud výstupní proud akční cena

ECONOMY 602 1,1 kW 1×230 V 3×230 V 9 550,-

max. příkon vstupní proud výstupní proud akční cena

ENERGY 1,1 1,1 kW 1×230 V 1×230 V 10 409,-
ENERGY 1,5 1,5 kW 1×230 V 1×230 V 12 765,-
ENERGY 2,2 2,2 kW 3×(200–440) V 3×(200–440) V 20 924,-
ENERGY 3 3 kW 3×(200–440) V 3×(200–440) V 24 827,-

max. příkon max. tlak zap. tlak připojení akční cena

HYDRO 1,5 1,5 kW 10 bar 1,5 bar 1" 1 825,-
HYDRO 2,2 1,5 kW 10 bar 2,2 bar 1" 1 825,-

průtok tlak akční cena

OLIMPIA 05.05 5 l / hod 5 bar 5 381,-
OLIMPIA 02.07 2 l / hod 7 bar 5 381,-

el. proud akční cena

LOGIC DROP 3–8 A 1 990,-

el. proud akční cena

MS 1,6-2,5 1,6–2,5 A 1 099,-
MS 2,5-4 2,5–4 A 1 099,-
MS 4-6,3 4–6,3 A 1 099,-
MS 6,3-10 6,3–10 A 1 168,-

Y

ické dávkovací čerpadlo pro úpravu vody
IMPPIA

DOPORUČUJEME!



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 39

HADICE TRIX
PVC hadice s výstuží z technické příze určená pro drenážní a kalová čerpadla 
svinovatelná na plocho – velmi skladná. Připojovací rozměr hadice musí být 
shodný s rozměrem vývodu čerpadla. 

spojovací rozměr balení max. tlak akční cena

TRIX 1" /10 1" 10 m 3 bar 356,-
TRIX 5/4" /10 5/4" 10 m 3 bar 459,-
TRIX 6/4" /10 6/4" 10 m 3 bar 495,-
TRIX 2" /10 2" 10 m 3 bar 644,-
TRIX 2,5" /10 2,5" 10 m 3 bar 730,-
TRIX 3" /10 3" 10 m 3 bar 798,-
TRIX 1" /50 1" 50 m 3 bar 1 624,-
TRIX 5/4" /50 5/4" 50 m 3 bar 2 069,-
TRIX 6/4" /50 6/4" 50 m 3 bar 2 344,-
TRIX 2" /50 2" 50 m 3 bar 3 162,-
TRIX 2,5" /50 2,5" 50 m 3 bar 3 576,-
TRIX 3" /50 3" 50 m 3 bar 3 987,-

UNIVERZ. HADICOVÉ PRODLOUŽENÍ
Pro rozměr hadice od 3/4" do 6/4" s převlečnou maticí pro snadné rozpojení 
a manipulaci. Prodloužení je kompatibilní se všemi připojeními jezírkových 
filtrací Aquacup.

akční cena

HP 64 110,-

IVERZ HADICOVÉÉ PRODLOUŽEN

TRN HADICOVÝ S MATICÍ
akční cena

1"×25 mm 80,-
5/4"×30 mm 91,-
6/4"×40 mm 105,-
2"×50 mm 140,-

ICCOVÝ S MATICÍCOVÝÝ SS MMAATTI

TRN HADICOVÝ VNĚJŠÍ ZÁVIT
akční cena

1"×25 mm 45,-
1"×30 mm 45,-
5/4"×40 mm 53,-
6/4"×50 mm 71,-
2"×62 mm 89,-

DDICOVÝ VNĚJŠÍ ZÁDICOVÝÝ VVNNĚĚJJŠŠÍÍ ZÁSACÍ SETY KA
Sací set v délce 4 nebo 7 m se skládá z vyztužené plastové hadice, 1" připojení 
k čerpadlu a sacího koše se zpětnou klapkou.

akční cena

KA4 523,-
KA7 698,-

PS
Tlakový spínač s otočnou maticí 
pro snadné připojení a s možností 
libovolného nastavení zapínacího 
a vypínacího tlaku v daném rozsahu.

Nastavený tlak 
zap – vyp max. rozsah napětí připojení akční cena

PS 02m 1,4–2,8 bar 1–5 bar 230 V 1/4" 252,-
PS 02t 1,4–2,8 bar 1–5 bar 400 V 1/4" 275,-

FILTR MECHAN. NEČISTOT S VÝPUSTÍ
Proplachový filtr mechanických nečistot pro čerpadla a vodárny, včetně poly-
propylenové vložky a vypouštěcího ventilu.

připojení max. tlak max. teplota průtok akční cena

FILTR EASY 10" 1" 8 bar 50 °C 105 l/min 1 453,-

HAANN NNEČISTO

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Váš distributor:

www.aquacup.cz
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