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do betonu nebo fólie jsou vyrobeny z bílého vstřikovaného ABS. Tento
materiál nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým ani
atmosferickým vlivům. Kulaté víko upevněné na čtvercový rám. Dvířka
sání se závěsy upevněny pomocí snadno vyměnitelných osiček z ABS.

for concrete or liner made of white injected ABS. This material cannot
be affected by chemical and atmospheric agents. Round lid mounted
on square. Hinged lid attached by easily replacable ABS rods.

• Skimmery Kripsol • Kripsol skimmers

vyrobené z bílého ABS, který nepodléhá chemickým ani atmosférickým
vlivům. Tato součást se používá k nastavení výšky skimmeru.

made of white ABS. This material cannot be affected by chemical and
atmospheric agents. This component is used to adjust the skimmer
height.

• Vertikální prodloužení pro skimmer Kripsol • Vertical extension for Kripsol skimmers

• Napojení: Ø 63 mm, 1½“
• Napojení přepadu: Ø 50 mm
• Napojení dopouštění: ano
• Prodloužení hrdla: ne
• Prodloužení čistící části: ano
• Doporučený průtok: 4–12 m³/h
• Vakuový kotouč: ano
• Samořezné šrouby příruby

• Connection: Ø 63 mm, 1½“
• Owerflow connection: Ø 50 mm
• Connection of refilling: yes
• Horizontal extencion: no
• Vertical extencion: yes
• Recomm. flow rate: 4–12 m³/h
• Skim vac: yes
• Self-drilling screw of the flange

Technická data Technical data

Skimmer Kripsol | Skimmer Kripsol cena Kč €

1540405 B Skimmer Kripsol sání 200 mm x 180 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotoučem
Skimmer Kripsol suction 200 mm x 180 mm, for liner, complete with Skim Vac 3,20 1 938,-

1540406 B Skimmer Kripsol sání 400 mm x 230 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotoučem
Skimmer Kripsol suction 400 mm x 230 mm, for liner, complete with Skim Vac 5,10 2 695,-

10404051 B Prodloužení čistící části (vertikální) pro skimmery Kripsol
Vertical extension for Kripsol skimmers 0,80 170,-
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