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PITNÉ FONTÁNY
MLŽÍCÍ SPRCHY
ODPADKOVÉ KOŠE
LAVIČKY
KVĚTINÁČE
NEREZ DOPLŇKY
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
ZNOJMO

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÝ PROJEKT SPOJENÍ MOBILIÁŘE S VODNÍMI PRVKY PRO VAŠE MĚSTO. MLŽÍCÍ
SPRCHY, PITNÉ FONTÁNY, ODPADKOVÉ KOŠE, LAVIČKY, KVĚTINÁČE A DALŠÍ DOPLŇKY...
VŠE Z NEREZU, KVALITNÍ ČESKÁ VÝROBA, MODERNÍ VZHLED, ODOLNOST A DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST.
ZVELEBTE SVÉ MĚSTO PRO VAŠE OBYVATELE I TURISTY INSTALACÍ PITNÉ FONTÁNY NEBO MLŽÍCÍ SPRCHY
NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, JAKO JSOU NÁMĚSTÍ, PARKY, HŘIŠTĚ NEBO NÁDRAŽÍ. MLŽÍCÍ SPRCHY ZAJISTÍ
LIDEM PŘÍJEMNÉ OSVĚŽENÍ V PARNÝCH LETNÍCH DNECH A DÍKY PITNÉ FONTÁNCE BUDOU MÍT I STÁLÝ PŘÍSUN
ČERSTVÉ VODY.
NABÍZÍME ŘEŠENÍ NA MÍRU OD NÁVRHU AŽ PO REALIZACI, ZAJISTÍME KOMPLETNÍ VYBAVENÍ CHLADÍCÍCH
A PITNÝCH REŽIMŮ, MOŽNOST MANUÁLNÍHO I ČASOVÉHO OVLÁDÁNÍ NAPŘ. PŘES MOBILNÍ APLIKACI.
ÚSPORNÉ MLŽÍCÍ SYSTÉMY VÁM A VAŠIM OBČANŮM PŘINESOU OSVĚŽENÍ PŘI MINIMÁLNÍ SPOTŘEBĚ VODY.

OD NÁVRHU
PŘES VÝROBU

AŽ PO REALIZACI

NEREZOVÉ KVĚTINÁČE
Nově nabízíme i samostatné nerezové květináče v kombinaci
s kvalitním terasovým dřevem a doplňkovou výbavou jako jsou
lavičky. Dále květináče můžeme obohatit o mlžítka typu ISM,
díky nimž se stanou mlžítka samostatným prvkem bez nutnosti
pevné instalace a zároveň získáte i vkusný mobilní prvek do vašeho
parku, náměstí, zahrady. Kombinovat lze různé prvky městského
mobiliáře - pitné fontánky, posezení, odpadkové koše. Vše
v nerezovém provedení, které působí čistě, moderně a je také zárukou odolnosti.

Samostatné květináče nabízíme ve dvou základních rozměrech:
• 700x700x500 mm - v kombinaci nerez AISI 304,
dřevěné opláštění
• 1000x1000x500 mm - v kombinaci nerez AISI 304,
dřevěné opláštění
• +možnost dokoupení horního opláštění (dřevněné sedací části)
na květináč 700x700 mm
1000x1000 mm

www.nereznamiru.cz

MLŽÍCÍ SPRCHY (MLŽÍTKA)

VÝHODY NAŠICH SLUŽEB

Sprchový sloup s mlžicími tryskami určený pro ochlazování dětí (osob) v parných dnech.
Stane se pěkným designovým doplňkem parku nebo dětského hřiště. Mlžítko je vhodné
na náměstí, zahrady mateřských školek, na dětská hřiště, do parků i na zahrady
rodinných domů. Úsporné mlžící trysky budou oproti jiným modelům a výrobcům šetřit
vodu i vaše provozní náklady.
MATERIÁL: nerez AISI 304
OVLÁDÁNÍ: externí (mimo mlžítko - v budově, šachtě,..),
Nově také možnost časového ovládání (pro více informací nás kontaktujte).

ISMK 3 mlžící květinka,
KOPRETINA
3 mlžící trysky

ISMY 2 mlžící sprcha
ve tvaru Y,
2 mlžící trysky

ISMH mlžící sprcha
ve tvaru hokejky,
2 mlžící trysky
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letité zkušenosti s výrobou
odborná instalace výrobků
flexibilní výroba v ČR - vlastní
výrobní zázemí
komplexní servis v rámci výroby
a dodávky
záruční i pozáruční servis dodaných
výrobků
vlastní konstrukční oddělení konzultace projektu s našimi
techniky a projektanty

ISMU mlžící brána,
2 mlžící trysky

PITNÉ FONTÁNKY (PÍTKA)
Fontánky jsou ovládány tlačným ventilem, který zamezuje zbytečnému
plýtvání vodou. Dále mohou být pítka doplněna o praktický výdejník vody do vlastní lahve
(o objemu max. 0,75l). Nerezové provedení zajišťuje vysokou odolnost proti poškození
a dlouhodobou životnost výrobku.
MATERIÁL: nerez AISI 304 (na obj. AISI 316)
OVLÁDÁNÍ: tlačný ventil

DFS1 nerez pítko kužel
DFB1 nerez pítko rovné
dětská verze (výška 50 cm), dětská verze (výška 60 cm),
standardní verze 90 cm
standardní verze 90 cm

NMPS 1 nerez pitná
fontánka stojan

DFB3 nerez pítko
s pítkem pro psy

DFC nerez pítko
kombinované dětské (50 cm)
+standard(90cm)+pítko pro psa

REFERENCE: Město Znojmo, Město Havlíčkův Brod, Město Uherské Hradiště, Galerie Harfa Praha, Lužánecký
park v Brně, MŠ Jiříkovice, MŠ Kuřim, MŠ Dubová Brno, MŠ Kyjov a další .
www.nereznamiru.cz

ZNOJMO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
Prvky městského mobiliáře zvelebují města i obce a zároveň nabízí komfortní
vybavenost občanům a dalším návštěvníkům. Obohacují každodenní pohyb
a život venku ve vašem městě. Zabýváme se výrobou městského mobiliáře z nerezu
v kombinaci s dalšími materiály. Robustní provedení zvyšuje odolnost a zajišťuje
dlouhodobou životnost mobiliáře.
V našem sortimentu naleznete parkové lavičky, odpadkové koše na smíšený odpad,
plasty, papír, kovy, stojany na kola, květináče v kombinaci s mlžítky.
Na výrobu používáme nerez AISI 304 (příp. AISI 316), v kombinaci se dřevem,
komaxitovým nátěrem v požadovaných barvách.
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PITNÉ FONTÁNY
MLŽÍCÍ SPRCHY
ODPADKOVÉ KOŠE
LAVIČKY
KVĚTINÁČE
STOJANY NA KOLA
NEREZ DOPLŇKY
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Cenovou nabídku vám zpracujeme na míru. Neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKTY
Jiří Pytlíček
e-mail: pytlicek@nereznamiru.cz
tel.: +420 602 168 545

Ing. Milan Dlouhý
e-mail: dlouhy@nereznamiru.cz
tel.: +420 608 223 366
Uvedené ceny jsou bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. 2022
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