
 

 

Katalógový list 

AFO 02-II 
 

AFO 02-II je nerezové pítko (pitná fontánka) moderného dizajnu s tlačným 

ventilom a jednoduchým ovládaním. Voda tečie po dobu stlačenia ventilu a po 
jeho pustení ešte nastavenú dobu, čím dochádza k opláchnutiu trysky. 

Pítko je tvorené kotviacou časťou určenou k zabetónovaniu do zeme a vlastným 

stĺpom s ventilom a tryskou. Časti sú spojené 3 skrutkami, vrchnú časť je možné 

v prípade potreby (napr. na zimu) demontovať. 

Prívod vody je prevedený flexibilnou hadicou, sifón je tvorený pružnou flexibilnou 
spojkou. Pružné prevedenie prívodu vody aj odpadu umožňuje variabilné a 
bezproblémové pripojenie pítka. 
Nerezová pitná fontánka AFO 02-II je vhodná najmä do škôl, zdravotnických a 
kúpeľných zariadení a je použiteľná aj do vonkajšieho prostredia. 
Pítko AFO 02-II je vyrobené z nerezovej ocele triedy AISI 304. Pítko AFO 02.CL-II je 
vyrobené z materiálu AISI 316 – vhodné do prostredia so zvýšenou 
koncentráciou chlóru. 
Pre ošetrenie výrobkov z nerezu doporučujeme používať prípravok Würth – 
konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).  
 

Kompletná dodávka 

• nerezový stĺp a kužeľ s tryskou 

• tlačný ventil 

• kotviaca konštrukcia 

• flexibilný hadicový sifón 

• pripojovacia hadica 

• upevňovací materiál 
 

Typová provedení 

• AFO 02-II nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 304 

• AFO 02.CL-II nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 316 

• AFO 02-II D nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 304 – detské, 
výška 65 cm 

• AFO 02.CL-II D nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 316 – detské, 
výška 65 cm 

 
 
 



 

 

Technické detaily 

• prívod vody     G 1/2" 

• tlak vody     0,2 – 0,6 MPa, doporučený 0,3 MPa 

• odpad      d = 40 mm 

• vnútorné rozmery drezu   d = 290 mm 

• hmotnosť     20 kg 
 

Požiadavky na stavebnú pripravenosť 

• Pripravený prívod vody – G 1/2“. 

• Pripravený odpad d = 40 mm. 

• Pripravený priestor na uchytenie (zabetónovanie) základne 
 
 

Schéma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*K – kotviaca konštrukcia 
A – prívod vody trubka G 1/2" 
D – odpad d=40 mm 


