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MÍSA NA VODU
Popis výrobků
Mísy na vodu jsou k dispozici v různých velikostech, vhodné pro
velké i malé zahrady.
Kromě mísy na vodu z oceli Corten jsou k dispozici také mísy na
vodu s povrchovou úpravou DB703 (antracit). Ocelové mísy na vodu
Corten jsou k dispozici nejen po jednom kuse, ale také po 20 kusech,
a proto jsou extra cenově dostupné (Bocca & WNS5 po 10, WNS6
pouze po jednom kuse).
Naše mísy na vodu z oceli Corten jsou multifunkční, jsou vyrobeny s
drenážním otvorem, který lze utěsnit pomocí pryžové zátky a lze je
tedy použít i jako ohniště a na rostliny (nepoužívejte jako misku na
oheň další druhy mísy).

Specifikace
Obecné informace

Corten

Naše mísy na vodu:

•

•
•
•

Tloušťka: Corten Steel 3 mm
Uzavíratelný drenážní otvor
5letá záruka (sestupně)

• Hnědooranžová rezavá barva
• Dodáváno v nezrezivělém stavu
• Proces koroze trvá 4-5 měsíců
• K dispozici BIO urychlovač rzi

DŮLEŽITÉ
Věnuj pozornost
•

• pH vody musí být neutrální (7).
• Produkty musí být vybaleny ihned po dodání.
• Používáme pouze ocel Corten typ S355JOWP.
• Během procesu zvětrávání mohou z výrobku vypadnout zbytky rzi.
• Vrtání / broušení do materiálu není povoleno.

Údržba
•

• Každoroční čištění odstraněním hrubých nečistot čistou vodou z vodovodu.
• Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo abrazivní houbu.
• K dispozici jsou produkty údržby Adezz (strana 4).
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•

Placement

INSTALACE
1. Zajistěte rovný, pevný povrch. Pokud to neuděláte
pečlivě, může to způsobit pnutí, které může
způsobit poškození produktu.
2. Umístěte misku na vodu do požadované polohy.
3. Při dodání je pryžová zátka již namontována v
nádobě na vodu. Pokud se během přepravy uvolní,
ujistěte se, že zátka utěsní otvor shora úzkou
stranou napřed.
Tip! K vložení zátky použijte případně gumovou
paličku.

Rubber
stopper

4. Ujistěte se, že nádoba na vodu je po naplnění
vodou rovná, abyste dosáhli nejlepšího efektu.
5. Po zimě vždy zkontrolujte, zda gumová zátka
stále správně doléhá.
Tip! Použijte vodní rostliny v misce na vodu pro
extra propojení s okolní zahradou.
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Water bowls

Models
Úplný přehled všech našich produktů a specifikací naleznete na www.adezz.com

Water bowl

corten

Water bowl

bocca
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Accessories

Příslušenství
Veškeré naše příslušenství splňuje nejvyšší standardy a je velmi vhodným doplňkem našich
produktů. Navštivte www.adezz.com pro kompletní přehled našeho příslušenství.

Cleaner & Protector
Doporučujeme čistit naše výrobky alespoň dvakrát ročně. Pro optimální
výsledky použijte ADEZZ BIO Cleaner & Protector.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.

Rust Accelerator
Naše výrobky z Corten Steel jsou dodávány nezrezivělé a proces stárnutí potrvá
přibližně 4-5 měsíců. Tento proces lze urychlit pomocí BIO urychlovače rzi
dostupného na našich webových stránkách.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.

Descaler
K odstranění vodního kamene z vašich produktů doporučujeme používat ADEZZ
BIO Decaler +.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte pokyny na obalu.

Corten varnish
Cortenový lak může být aplikován na výrobky Corten Steel, aby se zastavil
proces zvětrávání.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.
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