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ZAKAJ NAŠE
VRTNE PIPE ...
ÆÆ So ročno izdelane iz najboljših
materialov,
ÆÆ imajo moderen in eleganten videz,
ÆÆ neomejeno življensko dobo,
ÆÆ enostavne za montažo,
ÆÆ edina pipa, ki ima betonski pritrdilni
podstavek,
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ÆÆ zasun z keramičnimi tesnili,
ÆÆ edinstvna smer vodnega izliva,
ki omogoča enostavno polnjenje
zalivalnih posod in umivanje rok,
ÆÆ talni priklop za vrtno cev je pritrjen
na betonskem podstavku.
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VRTNA PIPA
INOX
ÆÆ Vrtnr pipe INOX izdelujemo v dveh višinah 75 cm in 85 cm.
ÆÆ Pipa je samostoječa in jo lahko namestimo kjerkoli na vrtu.
ÆÆ Izdelana je iz inox cevi, ki je ročno varjena brušena in polirana.
ÆÆ Zasun se odpira v 1/4 kroga in ima keramična tesnila.
ÆÆ Izliv vode je izdelan tako, da omogoča lahkotno polnjenje vrtnih zalivalnih
posod, saj teče v rahlem loku stran od stebrička pipe.
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VRTNA PIPA
INOX UNIKAT
ÆÆ Vrtna pipa UNIKAT se izdeluje v majhnih serijah enakih vzorcev na stebričku pipe.
namenjena je kupcem, ki jim bo vrtna pipa poleg funkcionalnih lastnosti nudila
lep vrtni element in popestrila vrtni ambient.
ÆÆ Izdelujemo jih v standarnih višinah 75 in 85 cm.
ÆÆ Inox pipa UNIKAT ima možnost izpisa vašega logotipa / piktograma ...
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VRTNA PIPA
PRESTIGE
ÆÆ Vrtne pipe PRESTIGE so izdelane ročno in s posebno skrbjo za kvaliteto in obliko.
ÆÆ Poleg inox pri tej pipi uporablamo tudi druge materiale kot so naravni kamen:
različni graniti, pohorski tonalit, kamen iz krasa, stekleni in keramični mozaik in
pravo umetniško oblikovano lice pipe (ki ga ustvarjajo maladi slovenski umetniki).
ÆÆ Osnovna konstrukcija dopušča večjo izbiro uporabe različnih materialov,
višina 80 cm.
ÆÆ Pipa PRESTIGE je povsem novega izgleda in je edinstvena na svetovnem trgu.
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VRTNA
PIPA REX

PIPA ZA ŠTIRINOŽNE
PRIJATELJE

PIPA REX
PIPE ZA ŠTIRINOŽNE
PRIJATELJE
ÆÆ Večina parkov nima urejenih napajalnikov za pse, ki so v vročih poletnih dneh vedno
žejni. Zato smo razvili pasji napajalnik z imenom REX. V svojem podstavku, ki je
izdelan v obliki pasje tace ima posodico, ki jo gospodar napolni s pritiskom na pipo.
Voda se v posodici zahvaljujoč naši inovaciji zadržuje približno 40 sekund. Ko se
isprazni, se posoda posuši in tako preprečimo razvoj nadležnih alg. Napajalnik je v
dveh izvedbah: z mehanskim odpiranjem vode, ali s senzorskim stikalom.
ÆÆ Izdelan je iz inox cevi, ki je dovolj močna in robustna, namenjena za uporabo
na javnih površinah.
ÆÆ Montaža je enostavna potrebujemo le bližino vodovodnega omrežja.
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PIPA ZA OTROŠKA
IGRIŠČA, VRTCE, ŠOLE.

VRTNA PIPA
RAČKA
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ÆÆ Tako kot v parkih in javnih površinah je tudi na otroških igriščih slabo poskrbljeno
za pitno vodo. V sloveniji imamo v večini krajev dobro pitno vodo in pravi nesmisel
je, da obremenjujemo naravo s plastenkami.
ÆÆ Ponudimo otrokom drugo možnost dokler jo še imamo.
ÆÆ Izdelali smo pipo, ki ima simpatično obliko račje tace. ker vemo da je tako mesto
tudi primerno za otroško zabavo, smo poskrbeli za pravilno namestitev pipe.
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