
Dodáme vodu
v každém skupenství

MEMBER OF THE SIWATEC GROUP



Návrhy, projekty, realizace

Projekčně-konstrukční kancelář společnosti Aqua Industrial, s.r.o. je schopna navrhnout, vyprojektovat a dodat zákazní-
kovi komplexní řešení investičních celků na klíč. 

Stavby závlahových systémů a systémů technického zasněžování:
 • prvotní studie a návrhy řešení,
 • projektová dokumentace včetně rozpočtů,
 • realizace výstavby investičních celků,
 • systémy automatiky, včetně dálkového ovládání – radiomodem, GSM, Wi-Fi,
 • zprovoznění, zaškolení personálu,
 • on – line 24 h záruční a pozáruční servis.

Závlahové systémy

 • Systémy pro zemědělství: 
  º závlahy zemědělských kultur,

  º závlahy skleníků, fóliovníků, pěstebních hal,

  º závlahy trvalých kultur: sady, vinohrady,



  º závlaha lesních a okrasných školek

 • Systémy pro průmysl: 
  º závlahy skládek dřeva – vhodné jako ochrana proti nadměrnému vysychání a ochrana před napadením
   škůdci, vhodné pro dlouhodobé skladování vytěženého dříví,

  º závlahy skládek – vhodné pro snížení prašnosti.

 • Systémy pro sport a rekreaci:
  º závlaha fotbalových, golfových a jiných hřišť,



  º závlahy trávníků, parkových ploch atd.,

  º kompletní dodávky včetně fi ltrace, postřikovačů a automatiky sektorového provozu.

Čerpací stanice

 • výstavba nových i rekonstrukce stávajících čerpacích stanic 

 • stanice se suchými nebo ponornými čerpadly, vyzbrojení kopaných i vrtaných studní,
 • mobilní čerpací stanice – elektro i diesel agregáty. Vhodné pro zásobování vodou malých farem
  i rozsáhlých závlahových systémů,
 • závěsná traktorová čerpadla – pro menší závlahové celky – výkon do 20 l/s,
 • fi ltrace – ruční nebo automatická, přizpůsobená parametrům koncového závlahového zařízení,

 • automatika provozu – systémy zcela manuální i plně automatické s dálkovým ovládáním.



Trubní rozvody 

 • pokládky, montáže a svařování potrubí HDPE, PVC, ocel, 

 • rekonstrukce stávajících rozvodů,
 • hydranty – nadzemní i podzemní provedení, s připojovacím přechodem dle požadavku,

 • armatury – uzavírací, zpětné, pojistné, odvzdušňovací.

Koncová zařízení

 • Pásové zavlažovače

  º zavlažovače vlastní výroby – ODRA, SIWAMAT (včetně možnosti dovybavení závlahovou
   konzolou),
  º zavlažovače zahraničních výrobců.

 • Velkoplošné závlahy:
  º  rozebíratelné systémy PERROT, Raesa, SIGMA a další.

 • Kapkové závlahy – dodávka kompletních systémů včetně fi ltrace.



Systémy technického zasněžování

Čerpací stanice
 • suchá i ponorná čerpadla, vícestupňové čerpací systémy,

 • mobilní čerpací stanice – kontejnerové i podvozkové provedení. Kromě základní výkonnostní řady může
  společnost Aqua Industrial dodat čerpací stanice přesně dle specifi ckých požadavků zákazníka,
 • plně automatické systémy, včetně automatiky koncových zařízení.

Trubní rozvody
 • vysokotlaké trubní systémy ALVENIUS, BUDERUS a další dle požadavků,
 • hydranty pro zasněžovací systémy,
 • vysokotlaké armatury.

Koncová zařízení
 • fi rma AQUA Industrial s.r.o. je výhradním zástupcem zasněžovací techniky SUPERSNOW pro Českou republiku.

Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc – Chomoutov
tel. +420 736 626 696   •   web: www.aquaindustrial.cz   •   email: aquaindustrial@aquaindustrial.cz

Změna údajů vyhrazena. Společnost Aqua Industrial nenese odpovědnost za případné škody vzniklé špatným vyložením nebo užitím informací obsažených v tomto prospektu.


