
ZDROJE WODY PITNEJ Z WIBROBETONU

Zdroje wody pitnej z kruszywa wibrobetonowego świetnie wkomponują się w każdą 
przestrzeń publiczną. Sprawdzają się na rynkach miast, na dworcach kolejowych, 
w parkach, deptakach, przy ścieżkach rowerowych. Są one bardzo odporne na 
uszkodzenia, a ich utrzymanie w czystości wymaga niewielkiego nakładu siły. 

W Y B R A N E  I N S T A L A C J E

tel.: +48 22 771 04 56
fax: +48 22 771 93 80

Sprzedaż

tel.: +48 604 764 999
tel.: +48 883 390 585
zdroje@zdrojownia.pl

tel.: +48 600 212 709
serwis@zdrojownia.pl

www.zdrojownia.pl infolinia: 801 000 501
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Zdrój wody

pitnej DF-38

Zdrój wody 

pitnej DF-DUAL

Zdrój ścienny 
DFWM-12 

oraz DFWM-19-ADA

154.552.103

Wykonany z kruszywa żwirowego 
(wibrobetonu), wymaga jedynie mi-
nimalnej konserwacji. Specjalnie 
ukształtowana misa ze stali nie-
rdzewnej o zaokrąglonych narożni-
kach i krawędziach ogranicza chla-
panie i zapewnia prawidłowy spływ 
wody zapobiegając jej pozostawaniu.

154.552.106 

Konstrukcja urządzenia zapewnia 
dostęp dla osób zarówno spraw-
nych fi zycznie, jak i niepełnospraw-
nych (ADA). Wykonany z kruszywa 
żwirowego (wibrobetonu), wymaga 
jedynie minimalnej konserwacji. Spe-
cjalnie ukształtowana misa ze stali 
nierdzewnej o zaokrąglonych naroż-
nikach i krawędziach ogranicza chla-
panie i zapewnia prawidłowy spływ 
wody zapobiegając jej pozostawaniu. 

154.552.104 

Dla niepełnosprawnych 154.552.107 
 

Wykonany z kruszywa żwirowego 
(wibrobetonu), wymaga jedynie mi-
nimalnej konserwacji. Specjalnie 
ukształtowana misa ze stali nie-
rdzewnej o zaokrąglonych narożni-
kach i krawędziach ogranicza chla-
panie i zapewnia prawidłowy spływ 
wody zapobiegając jej pozostawaniu.

Wersja mrozoodporna

Wersja z poidełkiem dla zwierząt

Konstrukcja urządzenia zapewnia dostęp dla osób zarówno sprawnych fi -
zycznie, jak i niepełnosprawnych (ADA). Wykonany z kruszywa żwirowego 
(wibrobetonu), wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Specjalnie ukształ-
towana misa ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych narożnikach i krawędziach 
ogranicza chlapanie i zapewnia prawidłowy spływ wody zapobiegając jej po-
zostawaniu. 

OBUDOWA Z WIBROBETONU
DOSTĘPNA W DWÓCH WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH 

Urządzenia wykonane z wibrobetonu znakomicie nadają się do miejsc pu-
blicznych i prywatnych, gdzie montowane są na zewnątrz budynków. Kon-
strukcja ze zbrojonego wibrobetonu jest odporna na korozję i dzięki dzięki 
kolorystyceznakomicie komponuje się z różnego rodzaju otoczeniem.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Woda to niezwykle wdzięczny element, 
który można wykorzystać w  aranżacji 
przestrzeni publicznej. Instalacja zdro-
jów wody pitnej dodaje prestiżu dane-
mu miastu a miejsca instalacji integrują 
mieszkańców. 

Zdrój wodny DFBF-36

Każdej zabawie ruchowej towarzyszy wysiłek fi zyczny podczas którego tracimy z naszego or-
ganizmu cenne minerały i wodę. Każdy podczas wysiłku fi zycznego szuka źródła wody, które 
ugasi pragnienie.

zdrojownia
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Na życzenie klienta istnieje możliwość 
wygrawerowania na urządzeniach 
logo Państwa fi rmy. 

ZDROJE WODY PITNEJ WIBROBETONOWE
Zdroje zewnętrzne to instalacje umożliwiające nieograniczony dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym. To urzą-
dzenia nowoczesne i wielofunkcyjne, idealnie wpisujące się w proekologiczne i prozdrowotne trendy. Zdroje z wibrobe-
tonu ze względu na swą uniwersalność pasują zarówno do nowoczesnych aranżacji, jak i tych retro. Sprawdzają się na 
rynkach starych miast, jak i przy ścieżkach rowerowych, placach zabaw, czy deptakach.

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 
KRANU DO WODY 
TECHNICZNEJ
Umożliwia podłączenie kurtyny 
wodnej, czy bramki zraszające, 
a  także węża do mycia zdroju 
i podlewania roślin.

SZARY CEGLANY



Zdrój ścienny 

Wykonany z kruszywa żwirowego 
(wibrobetonu), wymaga jedynie mi-
nimalnej konserwacji. Specjalnie 
ukształtowana misa ze stali nie-
rdzewnej o zaokrąglonych narożni-
kach i krawędziach ogranicza chla-
panie i zapewnia prawidłowy spływ 
wody zapobiegając jej pozostawaniu.

Konstrukcja urządzenia zapewnia 
dostęp dla osób zarówno spraw-
nych fi zycznie, jak i niepełnospraw-
nych (ADA). Wykonany z kruszywa 
żwirowego (wibrobetonu), wymaga 
jedynie minimalnej konserwacji. Spe-
cjalnie ukształtowana misa ze stali 
nierdzewnej o zaokrąglonych naroż-
nikach i krawędziach ogranicza chla-
panie i zapewnia prawidłowy spływ 
wody zapobiegając jej pozostawaniu. 

Dla niepełnosprawnych

Wykonany z kruszywa żwirowego 
(wibrobetonu), wymaga jedynie mi-
nimalnej konserwacji. Specjalnie 
ukształtowana misa ze stali nie-
rdzewnej o zaokrąglonych narożni-
kach i krawędziach ogranicza chla-
panie i zapewnia prawidłowy spływ 
wody zapobiegając jej pozostawaniu.

154.552.100  

Wersja mrozoodporna | 154.552.101  

Wersja z poidełkiem dla zwierząt | 154.552.110

Konstrukcja urządzenia zapewnia dostęp dla osób zarówno sprawnych fi -
zycznie, jak i niepełnosprawnych (ADA). Wykonany z kruszywa żwirowego 
(wibrobetonu), wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Specjalnie ukształ-
towana misa ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych narożnikach i krawędziach 
ogranicza chlapanie i zapewnia prawidłowy spływ wody zapobiegając jej po-
zostawaniu. 

OBUDOWA Z WIBROBETONU 

DOSTĘPNA W DWÓCH WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH 

Urządzenia wykonane z wibrobetonu znakomicie nadają się do miejsc pu-
blicznych i prywatnych, gdzie montowane są na zewnątrz budynków. Kon-
strukcja ze zbrojonego wibrobetonu jest odporna na korozję i dzięki dzięki 
kolorystyceznakomicie komponuje się z różnego rodzaju otoczeniem.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Woda to niezwykle wdzięczny element, 
który można wykorzystać w  aranżacji 
przestrzeni publicznej. Instalacja zdro-
jów wody pitnej dodaje prestiżu dane-
mu miastu a miejsca instalacji integrują 
mieszkańców. 

Zdrój wodny DFBF-36

Każdej zabawie ruchowej towarzyszy wysiłek fi zyczny podczas którego tracimy z naszego or-
ganizmu cenne minerały i wodę. Każdy podczas wysiłku fi zycznego szuka źródła wody, które 
ugasi pragnienie.

www.zdrojownia.pl
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Na życzenie klienta istnieje możliwość 
wygrawerowania na urządzeniach 
logo Państwa fi rmy. 

ZDROJE WODY PITNEJ WIBROBETONOWE
Zdroje zewnętrzne to instalacje umożliwiające nieograniczony dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym. To urzą-
dzenia nowoczesne i wielofunkcyjne, idealnie wpisujące się w proekologiczne i prozdrowotne trendy. Zdroje z wibrobe-
tonu ze względu na swą uniwersalność pasują zarówno do nowoczesnych aranżacji, jak i tych retro. Sprawdzają się na 
rynkach starych miast, jak i przy ścieżkach rowerowych, placach zabaw, czy deptakach.

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 
KRANU DO WODY 
TECHNICZNEJ
Umożliwia podłączenie kurtyny 
wodnej, czy bramki zraszające, 
a  także węża do mycia zdroju 
i podlewania roślin.

SZARY CEGLANY



Zdroje wody pitnej z kruszywa wibrobetonowego świetnie wkomponują się w każdą 
przestrzeń publiczną. Sprawdzają się na rynkach miast, na dworcach kolejowych, 
w parkach, deptakach, przy ścieżkach rowerowych. Są one bardzo odporne na 
uszkodzenia, a ich utrzymanie w czystości wymaga niewielkiego nakładu siły. 

W Y B R A N E  I N S T A L A C J E
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